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1  INTRODUKSJON

1.1  INNLEDNING

Residivet - eller tilbakefallet - blant tidligere straffedømte anses av myndighetene for å være

høyt, og det å redusere residiv har blitt en hovedutfordring for kriminalomsorgen. Det

igangsettes derfor forskjellige tiltak i fengslene der formålet er å redusere residiv. Tre slike

kriminalitetsforebyggende tiltak er tema for denne oppgaven, og Bastøy landsfengsel har vært

dens arena.

Opprinnelig ønsket jeg å se nærmere på løslatelsesprosessen til fangene, og hvordan det ble

fokusert på reduksjon av residiv i en slik sammenheng. Jeg var med andre ord opptatt av

hvordan man planla en løslatelse med det mål at vedkommende ikke skulle begå nye

lovbrudd. Det var dette som opprinnelig førte meg til Bastøy landsfengsel - et åpent fengsel

som omtaler seg selv som en utslusingsanstalt. Jeg antok at det der eksisterte et særskilt

løslatelsesopplegg hvor ulike etater samarbeidet rundt en løslatelsesprosess sammen med

fangen, og at et slikt opplegge eksisterte i tillegg til enkelte tiltak pålagt av

Justisdepartementet. Men det viste seg at opplegget jeg ventet å finne på Bastøy var

fraværende, og noe forundret over dette ble jeg nødt til å endre litt på oppgavens

problemstilling. Endringen førte til at jeg i stedet valgte å fokusere på tre av de tiltakene som

faktisk var igangsatt på Bastøy landsfengsel på det tidspunktet jeg tok kontakt med fengselet

første gang. Ettersom tiltakene har reduksjon av residiv som målsetting, har jeg dermed holdt

meg til det temaet jeg opprinnelig var opptatt av, nemlig hvordan fengslene forbereder

fangene på en forestående løslatelse med det siktemål at de ikke skal komme tilbake igjen.

1.2  PRESENTASJON AV TEMA OG PROBLEMSTILLING

Hvordan myndighetene tenker seg at fengslene kan virke kriminalitetsforebyggende går

tydelig fram av Stortingsmelding nr. 27 (1997-98) Om kriminalomsorgen:

“I tillegg til selve gjennomføringen av straffen er arbeid, skolegang, fritids-
aktiviteter og ulike tiltak og programmer kriminalomsorgens virkemidler for å
forebygge nye straffbare handlinger” (St.meld.nr.27 (1997-98):7, min utheving).
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Ikke bare skal straffen - i dette tilfellet fengselsstraffen - virke forebyggende i seg selv, men

som vi ser av sitatet skal også fengselsstraffens innhold ha en forebyggende målsetting. I

denne oppgaven er det de forebyggende tiltakene i fengslene som skal stå sentralt, og jeg har

valgt å konsentrere meg om tre av dem:

•  kontraktsoning

•  soningsplaner

•  kontaktbetjent

Disse tiltakene er kun et utvalg av de mange tiltak og programmer innenfor fengselsvesenet

som retter seg mot reduksjon av residiv.1 De tre nevnte tiltakene er derfor eksempler på

kriminalitetsforebyggende tiltak innen fengselsvesenet. Samtidig er dette tiltak som stort sett

alle norske fengsler har igangsatt, eller er pålagt å igangsette, og jeg mener derfor at de utgjør

et grunntilbud til fangene.

Hvorfor valget falt på akkurat disse tiltakene har sammenheng med at de var igangsatt på

Bastøy da jeg kom i kontakt med fengselet. En annen grunn er at jeg ønsket å fokusere på

tiltak som var beregnet på alle fanger2 og ettersom samtalegruppene, som også eksisterte på

Bastøy, var reservert for volds- og sedelighetsdømte, valgte jeg å utelate dem.

Et sentralt siktemål med oppgaven har vært å få kjennskap til hvordan fangene opplever

kontraktsoningen, soningsplanene og kontaktbetjentordningen, og hvilke erfaringer de har

med dem. Det er altså fangenes beskrivelser av tiltakene slik de opplever dem i praksis som er

oppgavens grunnlag. I presentasjonen av tiltakenes bakgrunn og målsettinger, er det

myndighetenes intensjoner som har stått sentralt. Jeg har imidlertid ikke bare vært ute etter å

få beskrevet hvordan tiltakene blir gjennomført i praksis. En annen problemstilling som har

vært aktuell er hvorvidt praktiseringen av tiltakene imøtekommer den forebyggende

målsettingen, og hvilke tanker fangene har i forhold til det. Hva grunnene kan være til at de

                                                
1 Andre tiltak er samtalegrupper for volds- og sedelighetsdømte, eller for rusbrukere, “Ny start” eller “Cognitive

skills”, “Stifinnerprosjektet”, program for promilledømte osv.
2 Som vi senere skal se er kontraktsoningen obligatorisk på Bastøy landsfengsel, og gjelder derfor både fanger

med og uten et rusproblem.
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eventuelt ikke reduserer residiv, og hva konsekvensene i så fall bør være, vil også være et

tema i oppgaven.

1.3  KORT OM DE AKTUELLE TILTAKENE

For at leseren raskt skal bli kjent med de tre tiltakene vil jeg allerede her gi en kort beskrivelse

av hvert enkelt tiltak. Det må understrekes at dette ikke er en utfyllende beskrivelse, men en

kort innføring. En mer omfattende beskrivelse av tiltakenes bakgrunn og målsettinger, samt

praktiseringen av dem, vil være et gjennomgående tema i oppgaven.

Kontraktsoning

Kontraktsoning er en måte for fengselsvesenet å kontrollere om fangene ruser seg under

soning. Fangen og fengselet inngår en kontrakt om at fengselet når som helst kan ta urinprøve

av fangen for å kontrollere et eventuelt rusmisbruk, mot at fangen får visse goder igjen for det.

Disse godene er f. eks. flere permisjoner, framstillinger og aktivitetsturer i regi av fengselet.

Det å sone på kontrakt kan dessuten være et positivt moment ved ulike søknader, f.eks. om

tillitsjobber eller overføring til åpen soning. Hvis urinprøven skulle vise seg å være positiv,

kan fengselet iverksette ulike sanksjoner. Disse sanksjonene kan være tilbakeføring til lukket

anstalt, refs, utestengelse fra aktiviteter eller andre former for negative reaksjoner. På den

måten skal fangene motiveres til å sone rusfritt, og slik anses kontraktsoning for å være et

viktig tiltak i kampen mot narkotika.

Soningsplaner

Den individuelle soningsplanen skal benyttes som et redskap i oppbyggingen av sonings-

innholdet til den enkelte domfelte, der målet er at den skal virke forebyggende i forhold til ny

kriminalitet eller tilbakefall. Soningsplanen skrives i samarbeid med en kontaktbetjent.

Konkrete temaer som berøres i planene er personlige opplysninger, bosted/boforhold,

skole/utdanning, arbeid, fritid/hobbier, fysisk og psykisk helse, forholdet til rusmidler, sosialt

nettverk, økonomi, spesielle situasjoner/områder og oversikt over permisjoner. I arbeidet med

planen skal man ta utgangspunkt i hvordan situasjonen er under soning, for deretter å vurdere
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de langsiktige målene og målene for løslatelsestidspunktet, og til slutt foreta en vurdering av

hvilke tiltak som skal igangsettes under soningen.

Kontaktbetjent

Kontaktbetjent er en fengselsbetjent som har et særlig ansvar for en eller flere fanger. Det er

forventet at fangen og kontaktbetjenten skal samarbeide i en prosess, der målet er å forberede

fangen på løslatelsen slik at vedkommende står best mulig rustet til å leve et lovlydig liv i

frihet. Rollen som kontaktbetjent innebærer blant annet å skrive soningsplan sammen med

fangen, bistå fangene i enkle sosialhjelpssaker, formidle tilbakemeldinger til fangen, tale

fangens sak i rådsmøte osv.

1.4  OPPGAVENS STRUKTUR

I kapittel 2 vil jeg beskrive fengselet hvor jeg har foretatt intervjuene og datainnsamlingen

som oppgaven baserer seg på, nemlig Bastøy landsfengsel. Jeg vil si litt om fengselets

historie, hvordan landsfengselet fungerer i dag, og hva åpen soning kan innebære for fangene.

I kapittel 3 vil forebyggingsbegrepet stå sentralt. Jeg vil se nærmere på problemer og

uenigheter knyttet til en definisjon av begrepet, og deretter vil jeg presentere to måter å

nyansere begrepet på. Til slutt vil jeg se hvordan de tre aktuelle tiltakene kan plasseres i

forhold til dette.

Kapittel 4 tar for seg oppgavens metodiske tilnærming. Jeg vil beskrive hvordan jeg kom i

kontakt med de ulike intervjupersonene, og redegjøre for hvordan dataene har blitt bearbeidet

og tolket.

I kapittel 5 vil jeg redegjøre for myndighetenes intensjoner med de tre tiltakene. Jeg vil

beskrive tiltakenes overordnede bakgrunn og målsettinger, og videre forankre tiltakene i to

pedagogiske retninger - konsekvenspedagogikken og realitetsterapien. Til slutt ser jeg på

kontraktsoningens, soningsplanenes og kontaktbetjentordningens mer konkrete utgangspunkt,

deres bakgrunn og mål.
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Etter dette vil jeg bevege meg over på fangenes erfaringer med tiltakene slik de er

gjennomført i praksis på Bastøy. Sentralt i kapittel 6 er rekrutteringen til tiltakene; hvilke

fanger får delta, og hva er fangenes beveggrunner for å delta i tiltakene? Et ideal om frivillig

deltakelse gjelder i utgangspunktet for alle tre tiltakene, men er det slik også i praksis? Jeg ser

nærmere på strukturelle hindringer for realiseringen av frivillighetsidealet.

I kapittel 7 vil kontraktsoningen stå sentralt. Jeg vil se nærmere på hvilke fordeler og ulemper

fangene opplever at kontraktsoningen fører med seg, og om de tror kontrakten kan virke

motiverende overfor et eventuelt rusproblem. Dette fører oss over på hvilke forventninger

fangene har til kontrakten, hva som har skapt disse forventningene, og hvorvidt fangene

opplever at de imøtekommes.

I kapittel 8 vil jeg se nærmere på fangenes erfaringer med soningsplanene. Hvilken funksjon

planene har i praksis og hvilken betydning de har for fangene, er her sentrale temaer. Jeg vil

også se på enkelte sider ved fengselssystemet som legger føringer på praktiseringen av

planene, samt hvordan et fengselsopphold i seg selv kan gjøre planleggingen vanskelig.

Kapittel 9 tar for seg kontaktbetjentordningen. Jeg vil gjennom fangenes erfaringer med

ordningen gjøre rede for dens muligheter og begrensninger. Fengselsbetjentenes dilemma og

kontaktbetjentens eventuelle innflytelse i den sammenheng vil bli drøftet. Jeg vil også drøfte

hvorvidt hjelp kan danne grunnlag for kontroll, og hvordan fangene opplever kontaktbetjenten

i forhold til det.

I kapittel 10 vil jeg fjerne meg fra Bastøy og behandle tiltakene på et mer generelt plan. Jeg

vil se nærmere på konsekvensene en fengselsstraff kan ha overfor fangene. Er det slik at disse

konsekvensene nøytraliserer de tre tiltakenes forebyggende virkning? Jeg vil ta utgangspunkt i

det fangene selv peker på som problematisk.

I det siste kapitlet, kapittel 11, vil jeg gjøre rede for grunner til å opprettholde tiltakene selv

om det viser seg at de ikke virker forebyggende. Jeg vil se på to grunner til dette, der den

første er hva jeg antar kan være fengselsmyndighetenes grunn til å opprettholde tiltakene. Her

vil tiltakenes potensiale til å klassifisere fangene være sentralt. Deretter vil jeg gjøre rede for
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hva jeg mener eventuelt bør være tiltakenes grunnlag, og i den forbindelse vil tiltakenes

egenverdi stå sentralt.
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2  OM BASTØY LANDSFENGSEL

Bastøy landsfengsel er arenaen for denne oppgaven. Der har jeg hentet datamateriale og

foretatt intervjuene som oppgaven baserer seg på. Hvorfor valget falt på Bastøy landsfengsel

nevnte jeg så vidt innledningsvis, og jeg kommer tilbake til det i metodekapitlet. I dette

kapitlet vil jeg si litt om fengselsøyas historie og landsfengselet slik det fungerer i dag. Jeg vil

også se nærmere på hva et åpent fengsel innebærer rent konkret og hvordan fangene opplever

en slik soningsform.

2.1  HISTORIKK

Bastøy ligger midt i Oslofjorden mellom Horten og Moss. Øya er 3 kilometer lang og 1600

meter bred, med et totalareal på ca. 2300 mål. Øya består blant annet av ca. 1200 mål skog,

300 mål dyrket mark, og et forsøksområde for granplanter på ca. 200 mål.

Opp gjennom historien har ulike institusjoner hatt sin plass på øya. De fleste forbinder nok

stedet med guttehjemmet som hadde sitt tilhold på øya i 70 år, fra 1900 og fram til 1970.

Utgangspunktet for opprettelsen av guttehjemmet var vergerådsloven av 6. juni 1896 om

forsømte barn, der staten forpliktet seg til å opprette institusjoner hvor barn og unge med

tilpasningsvansker kunne anbringes for å få en passende opplæring (Bugge [u.å.]). Hjemmet

tok imot gutter mellom 8 og 18 år, og det reelle elevtallet var på rundt 100. Som ledd i
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opplæringen hadde institusjonen et gårdsbruk, og et gartneri var tilknyttet det. I tillegg ble det

drevet ulike former for verkstedsopplæring.

I utgangspunktet var skolen underlagt Kirke- og undervisningsdepartementet, og hadde da

betegnelsen Bastøy skolehjem, men dette ble siden endret til Bastøy offentlige skole. I 1953

ble ansvarsområdet delt mellom Kirke- og undervisningsdepartementet og

Sosialdepartementet, og Bastøy ble da underlagt det sistnevnte departementet. Samtidig ble

det hevdet at navnet Bastøy var blitt så belastet at skolens navn ble endret til Foldin offentlige

skole (ibid.).

Som nevnt ble guttehjemmet lagt ned i 1970, og det ble da omgjort til Statens Vernehjem som

midlertidig institusjon underlagt Sosialdepartementet, og gjort til permanent institusjon i 1977

(ibid.). Bakgrunnen for opprettelsen av vernehjemmet var endringer i løsgjengerloven av 31.

mai 1900. De viktigste endringene gjaldt avkriminalisering av beruselse på offentlig sted (§

16) og avskaffelse av tvangsarbeidsordningen for alkoholikere (§ 18) (Amundsen 1974).

Vernehjemmet på Bastøy rekrutterte folk fra hele landet, og de var hovedsaklig brakt dit av

sosialkontorene. Til tross for hensikten ble ikke klientene - i gjennomsnitt ca. 65 personer -

gitt noen form for behandling på øya (Bugge [u.å.]).

Etterhvert oppstod kritikk mot vernehjemmet og mange mente at hjemstedskommunene selv

skulle ta ansvar for klientellet. Dette medførte at Statens Vernehjem på Bastøy ble nedlagt i

1983. Allerede i 1982 var imidlertidig Bastøy ansett for å være velegnet som

avlastningsanstalt for Oslo kretsfengsel ettersom man hevdet å ha behov for flere

soningsplasser. Etter at vernehjemmet ble lagt ned fungerte dermed Bastøy som midlertidig

kretsfengsel fram til årsskiftet 1987-88. Da ble den en fast og selvstendig fengselsanstalt og

endret navnet til Bastøy landsfengsel (ibid.).
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2.2  BASTØY - ET ÅPENT LANDSFENGSEL

Bastøy landsfengsel er i dag ett av totalt fem landsfengsler i Norge.3 Det som kjennetegner

landsfengslene er at de tar imot fanger fra hele landet med dommer over 6 måneder, eventuelt

over 1 år og 6 måneder (jmf. fengselsreglementet § 22.12). Bastøy opplyser selv at alle

fangene som soner der har dommer på mer enn 6 måneder, men i mitt materiale var det en

fange med dom på 5 måneder.

Bastøy landsfengsel utmerker seg ved at det er det eneste åpne landsfengselet. Av

fengselsvesenets 2899 fengselsplasser er 900 fordelt på åpne soningsanstalter (St.meld.nr.27

(1997-98)). I fengselsreglementet § 21.1, er åpne anstalter definert som anstalter innredet uten

særskilte sikkerhetsforanstaltninger. Det innebærer at den fysiske kontrollen er bygget ned, og

ved Bastøy landsfengsel eksisterer det ingen mur. På den annen side framgår det av navnet at

fengselet ligger på en øy der vannet omkring kan oppleves som en mur. På selve øya kan

fangene stort sett bevege seg fritt, men de må holde seg inne mellom klokken 2200/2300

(vintertid/sommertid) og klokken 0700.

I de første årene Bastøy fungerte som fengsel hadde institusjonen plass til 120 fanger, og 27

personer var ansatt ved fengselsanstalten. Fengselet fungerte da som en ren soningsmaskin for

fanger med korte dommer - den gjennomsnittlige domslengden var på 85 dager - og med et

høyt antall fanger som sonet sine dommer der (Bugge [u.å.]). I dag har Bastøy plass til

maksimalt 105 innsatte, og i den perioden jeg fortok intervjuene var det ca. 95 innsatte der.

Antall ansatte har økt til ca. 50, men fra fengselets side er det ønskelig at dette tallet fortsatt

skal øke.

2.2.1  Om fangene

De fangene som soner på Bastøy blir ansett for å være lite rømningsfarlige, og i

utgansgpunktet hevdes Bastøy å være en utslusingsanstalt for fanger som er idømt lange og

mellomlange dommer (Bastøy 1998). Mange av fangene har sittet i lukket fengsel tidligere, og

soner siste delen av fengselsstraffen på åpen anstalt. I følge inntaksreglene skal innsatte ha

                                                
3 De andre landsfengslene er Ullersmo landsfengsel, Ila landsfengsel og sikringsanstalt, Bergen landsfengsel og

Bredtveit landsfengsel og sikringsanstalt (for kvinner).
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sonet 1/3 av dommen før overføring til Bastøy kan finne sted, men der det anses å være

“sikkerhetsmessig forsvarlig” er man åpne for at fangene kan komme direkte til Bastøy (ibid.).

Bastøy er ikke reservert for bestemte soningsgrupper, men består av en sammensatt gruppe

fanger med ulike lovbrudd bak seg.

Den gjennomsnittlige domslengden til de som soner på Bastøy er i dag ca. fire år, og de fleste

har en oppholdstid på Bastøy på ca. 29 måneder. Gjennomsnittsalderen til fangene på Bastøy

er 44 år.4

2.2.2  Om boform, besøk og fritidsaktiviteter

På Bastøy er det ingen begrensninger på kontakten mellom fangene, bortsett fra tiden mellom

2200/2300 og 0700 hvor fangene må være i sine egne boliger. Det eksisterer heller ingen låste

dører utover det fangene selv ønsker. De fleste fangene bor i egne hus, tidligere

personalboliger, sammen med fire-fem andre, i tillegg er det også et par tomannshus. De

resterende fangene bor i to av de opprinnelige internatbygningene, og i hver av dem er det

plass til ca. 16 mann. Totalt er det ca. 20 boenheter.

Bastøy landsfengsel disponerer det meste av øyas areal: “Vi sier gjerne at Bastøy har verdens

fineste luftegård” (Bastøy 1998). Det eksisterer både tur- og fiskemuligheter, fengselet har et

idrettsanlegg med tilhørende friidrettsanlegg, i tillegg til et vektrom og ballspillplass med

tennisbane. Det finnes også en gymnastikksal og et kulturhus hvor ulike aktiviteter finner sted,

bl.a. inneholder det en filial av biblioteket i Borre. Øya har også en egen kirke som har vært

under oppussing, og som ble ferdigstilt sommeren 1997. I tillegg kan det nevnes at Bastøy har

botreningskurs for nye fanger. I botreningen inngår blant annet matlaging og vasking,

kombinert med informasjon om fengselet og presentasjon av enkelte ansatte.

Ordinært besøk kan mottas hver lørdag og søndag, men på grunn av begrenset kapasitet på

besøksavdelingene må de besøkende ha bestilt tid på forhånd. Hvert besøk har ca. to timers

varighet, og det arrangeres to puljer med besøk på hver av helgedagene. I tillegg til den

                                                
4 Disse opplysningene er innhentet i desember 1998, ca. halvannet år etter at jeg foretok intervjuene. Den

gjennomsnittlige domslengden, oppholdstiden og alderen kan derfor ha forandret seg noe fra den tiden jeg

foretok intervjuene.
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ordinære besøksavdelingen har fengselet fått satt i stand et besøkshus hvor fanger med familie

og fast etablerte forhold kan ta imot besøk i helgene. Denne ordningen er opprettet for å bedre

fangenes muligheter til å opprettholde et godt forhold til barn og familie. Besøksordningen er

svært populær blant fangene, og fanger med familie og/eller lange dommer hvor det er lang tid

til permisjon blir prioritert.

2.2.3  Om oppstillingene

Som nevnt er den fysiske kontrollen ved fengselet begrenset sammenliknet med lukkede

fengsler. Men det er ikke det samme som at det ikke eksisterer noen former for kontroll- og

sikkerhetsrutiner ved øya. Den mest iøyenfallende - ved siden av havet rundt - er

oppstillingene som preger fengselshverdagen og foregår flere ganger per dag. Oppstillingene

finner sted utenfor vakta og der kontrolleres det om alle er tilstede eller ikke, samtidig som de

benyttes til informasjonsutveksling og utdeling av post. Den første oppstillingen er klokken

0805, deretter er det arbeid med påfølgende middag klokken 1200. Klokken 1230 er det igjen

oppstilling, så er det på arbeid igjen som varer fram til 1505, etterfulgt av oppstilling 1530.

Den siste oppstillingen er klokken 1830, og klokken 2200/2300 må fangene som nevnt være

inne på husene. Andre kontroll- og sikkerhetsrutiner vil jeg komme tilbake til underveis i

oppgaven etterhvert som det faller seg naturlig.

2.2.4  Et arbeidsfengsel

Bastøy landsfengsel er i første rekke et arbeidsfengsel der hovedtyngden av arbeidet er knyttet

til landbruk, dyrestell, skogbruk og bygge- og vedlikeholdsarbeid. Fengselet har også en egen

fiskebåt som sysselsetter fra fire til seks fanger, i tillegg til arbeidsmuligheter i kjøkken-

tjenesten, gartneriet, renholdsavdelingen, og ved anstaltens båt Foldinferga som går mellom

Bastøy og Horten. Fengselet hevder å legge stor vekt på vern av naturen og øyas omgivelser,

og driftsplanen for jordbruksdriften er basert på økologiske prinsipper.

Det begrensede skoletilbudet ved Bastøy er knyttet opp mot arbeidet slik at man kan ta

eksamen i enkeltstående moduler i forhold til hva en jobber med, og til slutt få godkjent

agronomutdannelse. En av de ansatte sier om skoletilbudet at:
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“Ikke fordi at de nødvendigvis skal bli gårdbrukere, men fordi at det skal fremme
interesser knyttet til den jobben de gjør og forståelse av den.” (Ansatt)

Man er altså ute etter å tilføre fangene nye interesser gjennom det arbeidet de gjør mens de

soner straffen sin.

Fengselet har også en frigangsordning som gjør det mulig for ca. 15 fanger å jobbe eller gå på

skole i land.

2.2.5  “... i et åbent fængsel er der ikke en mur til at stoppe tankerne”

Beskrivelsen av Bastøy landsfengsel gjør det klart at anstalten og soningsforholdene står i stor

kontrast til et lukket celle-fengsel. Fengselets omgivelser, i tillegg til boformen, er kanskje det

som umiddelbart utmerker seg som forskjellig. Videre har vi sett at fangene stort sett kan

bevege seg fritt rundt på øya, og nøkkelraslende fengselsbetjenter er fraværende. Beskrivelsen

framstår som udelt positiv, men som sitatet i overskriften5 antyder er det ikke nødvendigvis

enklere eller lettere å sone i en åpen anstalt. Jeg mener derfor det positive bildet bør nyanseres

litt.

Eva Skærbæk (1988) hevder at det første møtet med et åpent fengsel som regel er positivt,

men hun understreker samtidig at både lukkede og åpne fengsler er et onde. Også fangene i

mitt utvalg pekte på flere problematiske sider ved det å sone i en åpen anstalt:

“Her må du balansere så fint [i forhold til] hva som er riktig og hva som er galt,
men det slipper du i et lukket fengsel.” (Morten)

“I det systemet her er det hele tiden en trussel overfor oss innsatte med å bli
tilbakesendt. [...] De er så jævlig opptatt med å lage konsekvenser for oss eller
straffe oss på en eller annen måte.” (Anders)

“Du kan si at selv om det er såpass åpent så er du samtidig langt fra friheten, det
er så stor avstand. Det er en påkjenning å hele veien vite at det ikke er mer som
skal til enn bare en liten båttur så er du der, mens tidligere så var det fysisk
manifestert med muren og kamera og følere i bakken.” (Knut)

                                                
5 Sitatet er er hentet fra Kolind (1996:59), og ble gitt som begrunnelse for hvorfor en fange i Ringe Statsfængsel

ikke ønsket å sone i et åpent fengsel.
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Uklarhet i forhold til normer og regler, trussel om tilbakesendelse til lukket anstalt, friheten

som både nær og fjern, er noe av det fangene trekker fram som ulemper ved å sone i et åpent

fengsel. Selv om de fleste fangene synes soningsforholdene på Bastøy er bedre enn i et lukket

fengsel, er ikke det synonymt med at det er “lettere” å sone der. Samtidig kan kravene og

forventningene som stilles til en i et åpent fengsel i mange tilfeller være mer omfattende eller

tyngende enn i et lukket fengsel. Dette vil jeg komme tilbake til senere i oppgaven, men først

vil jeg avslutte med et sitat som illustrerer hvor skjult ulempene med et åpent fengsel kan

være for utenforstående:

“En midaldrende fange blev en dag spurgt af et ældre forbipasserende par, hvad de
bygninger indeholdt. Han fortalte, at det var et fængsel. Det ældre par sagde så, at
det dog så nydeligt ud. Fangen svarede, at de ikke skulle dømme efter facaden:
“Det er kun kulisser, for at folk ikke skal blive forskrækket. Inde bagved er der
stenbrud, hvor fangerne arbejder med en kugle om benet!”” (Skærbæk 1988:61).
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3  FOREBYGGING AV KRIMINALITET

Som jeg nevnte innledningsvis vil jeg i denne oppgaven ta for meg tre kriminalitets-

forebyggende tiltak i fengsel; kontraktsoning, soningsplaner og kontaktbetjent. Mens jeg i

senere kapitler skal se på hvilke erfaringer fangene har med disse tiltakene, vil jeg i dette

kapitlet fokusere på selve forebyggingsbegrepet. Selv om interessen for kriminalitets-

forebygging har steget de to siste ti-årene6, foreligger det ingen entydig og alment akseptert

definisjon av begrepet. I det følgende vil jeg derfor se nærmere på hvorfor man ikke har klart å

enes om én definisjon av begrepet, og hva en slik uenighet fører til. I et forsøk på å redusere

leserens forvirring, vil jeg deretter presentere to ulike måter å nyansere forebyggingsbegrepet

på. Til slutt vil jeg se hvordan kriminalitetsforebyggende tiltak i fengsel - i dette tilfellet

kontraktsoning, soningsplaner og kontaktbetjent - kan plasseres i forhold til de to nevnte

inndelingene.

Jeg vil i dette kapitlet ikke diskutere hvorvidt straff generelt og forebyggende tiltak i fengsel

spesielt kan virke forebyggende eller ikke, da dette er et gjennomgående tema i oppgaven.

                                                
6 Den økte interessen for kriminalitetsforebygging kan blant annet spores i opprettelsen av kriminalitetsfore-

byggende råd i de skandinaviske landene på midten av 1970-tallet, og i Justisdepartementets utarbeidelse av en

stortingsmelding som beskriver de offentlige myndigheters handlingsplan for å bekjempe kriminalitet;

Stortingsmelding nr. 23 Om bekjempelse av kriminalitet (1991-92).
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3.1  DET VIDE OG DET VAGE - den vanskelige begrepsdefinisjonen

Forebygging av kriminalitet tar utgangspunkt i at kriminalitet er et onde i samfunnet - et onde

man ønsker å redusere. Man ønsker å “bygge noe føre” eller, som ordboken sier, “hindre at

noe skjer” (Larsson 1992:21). Så langt er det enighet. Det er også slik at forebygging av

kriminalitet umiddelbart framstår som noe positivt, og som det således er vanskelig å gå imot.

Men hva man mer konkret mener begrepet bør omfatte, er det som nevnt uenigheter om.

For det første er det uenighet om det tradisjonelle kriminalpolitiske systemet - herunder

reaksjonsapparatet - kan være en del av det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Det

kriminalitetsforebyggende råd i Danmark har definert det kriminalitetsforebyggende arbeidet

som noe som ligger utenfor det tradisjonelle reaksjonsapparatet (Bondeson 1990). Andre har

en vid oppfatning av begrepet og ser den allmenne velferdspolitikken som en del av det

kriminalitetsforebyggende arbeidet; bedre boliger, bedre skoler, høyere lønninger osv., ses

som virkemidler som kan bidra til å redusere kriminaliteten (ibid.).

Ulla Bondeson påpeker at det er få land som velger å utelukke strafferettssystemet fra det

kriminalitetsforebyggende arbeidet. Norske myndigheter inkluderer både straffegjennom-

føringen og straffens innhold som en del av dette arbeidet:

“Dels er det tale om en forebyggende virkning for den personen som avsoner
fengselsstraffen (individualprevensjon), og dels en forebyggende virkning ved at
de potensielle kriminelle avstår fra straffbare handlinger fordi de ikke ønsker å
avsone en slik straff (allmennprevensjon) (St.meld.nr.23 (1991-92):29).

I den forbindelse så vi tidligere i oppgaven at kontraktsoning, soningsplaner og kontaktbetjent

betegnes som kriminalitetsforebyggende tiltak. Solgunn Eidheim (1991) er derimot ikke enig i

at slike tiltak kan betegnes som forebyggende tiltak. Hun hevder at inngrep overfor personer

med et langt synderegister ikke kan betraktes som forebyggende arbeid. Det å forhindre at noe

utvikler seg ser hun på som en helt annen problemstilling enn å forhindre at en handling

overhode dukker opp. Det å forhindre en utvikling forbinder Eidheim med behandling og re-

læring, og hun får ikke det til å stemme med forebygging. På den annen side er jo nettopp

målet med slike tiltak å hindre at straffedømte begår nye lovbrudd, og slik sett kan tiltakene

ses på linje med andre forebyggende tiltak overfor personer som (foreløpig) ikke har blitt

straffet.
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Et annet moment som gjør det vanskelig å enes om en definisjon av forebyggingsbegrepet, er

at det ikke er enighet om hva som er årsakene til kriminalitet. I Kriminalitetens årsaker har

Ragnar Hauge (1990) sett på ulike forklaringer som har vært gitt vedrørende årsaker til

kriminalitet - et tema som har stått sentralt innenfor kriminologien. Noe entydig svar har man

imidlertid ikke kommet fram til, og ulike forklaringer har eksistert side om side:

“[S]pørsmålet om hva som er årsakene til kriminalitet [har] ikke noe almengyldig
svar. Svaret vil avhenge av hva man spør om - om man tar utgangspunkt i
individet, gruppen eller samfunnet og om man er opptatt av atferd, håndhevelse
eller lovgivning” (Hauge 1990:19).

En manglende konsensus vedrørende årsakene til kriminalitet, fører også til en manglende

konsensus om hva som kan bidra til å redusere kriminaliteten eller hindre at den i det hele tatt

oppstår. Dette gjør det igjen vanskelig å enes om en definisjon av forebyggingsbegrepet.

Jeg har nå sett på noe av årsaken til at det ikke eksisterer noen allment akseptert definisjon av

“forebygging av kriminalitet”. Uenighetene og uklarhetene bidrar i stedet til at begrepet

framstår som: “[...] et vidt og vagt begrep som enhver kan legge sine utvalgte oppfatninger inn

i” (Giertsen 1994:295). Tiltak rettet mot forebygging av kriminalitet vil derfor kunne rette seg

mot alle slags former for lovbrudd, samtidig som det kan omfatte tiltak rettet mot

befolkningen generelt, mot de som står på grensen til å begå lovbrudd og mot de som allerede

har begått lovbrudd. Faren er at begrepet blir så diffust at det ender med å miste sin mening.

*   *   *

For å gjøre forebyggingsbegrepet mer forståelig og konkret enn hva det hittil har framstått

som, vil jeg se nærmere på begrepets opprinnelse og ulike måter å dele det inn på. Jeg vil også

se hvordan kontraktsoningen, soningsplanene og kontaktbetjentordningen kan plasseres i et

forebyggingsperspektiv.
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3.2  BEGREPETS OPPRINNELSE OG ULIKE INNDELINGER

Tanken om forebygging er hentet fra medisinen. Utgangspunkt er at ettersom det er mulig å

finne årsaken til sykdommer, er det dermed også mulig å helbrede og forebygge dem (Giertsen

1994). Denne erfaringen ble så overført på samfunnet som uttrykk for hvordan samfunnet

fungerte; fant man årsaken til fattigdom, alkoholbruk, lovbrudd osv., burde det også være

mulig å helbrede og forebygge samfunnsproblemene (ibid.).

Den vanlige tredelingen av begrepet er hentet fra samme sted - medisinen - og innlemmet i

tankegangen om forebygging av kriminalitet. Inndelingen tar utgangspunkt i hvem de ulike

tiltakene rettes mot. Primærforebygging er tiltak rettet mot alle og tar sikte på å hindre at

kriminalitet i det hele tatt oppstår. Sekundærforebygging er tiltak rettet mot dem som er særlig

utsatt og som står på grensen til å begå lovbrudd. Målet er å utvikle strategier for å redusere

eller hindre lovbrudd hos enkeltindivid eller risikogrupper som allerede har begynt å vise

kriminelle tendenser. Tertiærforebygging er straff og tiltak rettet mot dem som allerede har

begått lovbrudd. Målet her er å hindre ytterlig kriminalitet ved å straffe lovbrytere, samtidig

som tiltak og virksomheter knyttet til den tradisjonelle behandlingstanken igangsettes innenfor

rammene av rettsapparatet (Hage 1996).

En slik inndeling av forebygging i relasjon til kriminalitet har ofte blitt kritisert.7 Ola Erstad

(1997) hevder at en definisjon vedrørende forebygging av kriminalitet heller bør basere seg på

kriminalitetens vesen og de ulike måter den utøves på:

“Dette vil si at forståelsen av begrepet forebygging i større grad bør gro opp av de
kunnskaper en har om kriminalitet og om hvordan ulike mennesker forstår og
handler utfra de erfaringer de tilegner seg gjennom sitt miljø” (Erstad 1997:51).

Fordelen med den tredelte inndelingen er en klargjøring av tidsaspektet i forhold til når ulike

tiltak settes inn, men hvorvidt et tiltak enten er primær-, sekundær- eller tertiærforebygging

kan i visse tilfeller være vanskelig å avgjøre.

I sitt arbeid med å utarbeide et begrepsapparat som omfattet et større område av

kriminalitetsforebygging enn hva som er vanlig, valgte Tonry og Farrington (1995:1-17) å gå

                                                
7 Hage (1996) gir en oversikt over ulike alternative inndelinger av forebyggingsbegrepet.
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bort fra inndelingen i primær- sekundær- og tertiærforebygging. I følge dem var denne

inndelingen for spesialisert, og det var derfor ingen felles forståelse vedrørende innholdet i

begrepene. I stedet opererer de med fire strategier for forebygging. “Prevention through law

enforcement” innebærer at håndhevelse av loven i seg selv virker forebyggende.

Forebyggingen kan skje indirekte gjennom en avkriminalisering eller gjennom lovenes

potensielle sosialiseringseffekt (jmf. allmennprevensjonens antatte moral- og vanedanning).

Direkte kan forebyggingen skje gjennom straffens avskrekkingseffekt, gjennom

inkapasitering, eller gjennom rehabilitering (jmf. individualprevensjonen). “Developmental

prevention” innebærer tiltak som iverksettes for å hindre en mulig kriminell utvikling hos et

individ i faresonen; risikofaktorene reduseres og de forebyggende eller beskyttende faktorene

styrkes. “Community prevention” innebærer tiltak som blir iverksatt for å endre på konkrete

forhold i lokalsamfunnet eller i et nabolag (f.eks. økt overvåkning og involvering), slik at det

også kan endre atferden til de som bor der. “Situational prevention” innebærer tiltak som

iverksettes for å forebygge at kriminalitet i det hele tatt oppstår. Denne strategien er spesielt

rettet mot en reduksjon av de fysiske mulighetene for å begå lovbrudd, samt at risikofaktoren

forbundet med lovbruddet økes.

Tonry og Farringtons forebyggingsbegrep er omfattende, men samtidig mer konkret enn hva

den nevnte tredelingen av begrepet er. Videre opplever jeg at deres forståelse av forebyggings-

begrepet er mindre individualiserende sammenliknet med tredelingen jeg omtalte ovenfor.

Tonry og Farringtons inndeling fokuserer også på samfunnsmessige forhold som kan influere

på kriminaliteten. Forebyggingsstrategiene retter seg både mot straffens og lovens potensielle

forebyggingseffekt, mot enkeltindivider i faresonen, mot lokalsamfunn og mot endringer av

konkrete situasjoner. Men hvordan kan de tre tiltakene som er aktuelle i denne oppgaven

plasseres i forhold til de to inndelingene?

3.2.1  Tiltakenes plass i et forebyggingsperspektiv

Jeg har tidligere vist at myndighetene betegner kontraktsoning, soningsplaner og

kontaktbetjent som kriminalitetsforebyggende tiltak. Målet er at tiltakene skal bidra til å

redusere tilbakefallsprosenten og således redusere den totale kriminaliteten. Jeg vil i det

følgende se hvordan tiltakene kan plasseres i forhold til inndelingene jeg presenterte ovenfor.

Selv om tiltakenes innhold er forskjellig, mener jeg at de faller i samme forebyggingskategori.
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Ser man kontraktsoningen, soningsplanene og kontaktbetjentordningen på bakgrunn av den

første tredelingen av begrepet - primær, sekundær og tertiær - må samtlige betegnes som

tertiærforebygging. Alle tre tiltakene er rettet mot fanger, altså personer som allerede har

begått lovbrudd. Målet med tiltakene er å redusere den totale kriminaliteten ved å redusere

tilbakefall til ny kriminalitet blant de straffedømte.

Tar man utgangspunkt i Tonry og Farringtons (1995) fire strategier innenfor

kriminalitetsforebygging, kan de tre tiltakene ses som et ledd i “prevention through law

enforcement”. Tiltakene igangsettes i regi av strafferettsapparatet, og forebyggingen skal skje

gjennom tiltakenes antatte rehabiliterende effekt.

Som vi så tidligere er det ikke uproblematisk å definere de tre tiltakene som er aktuelle i

denne oppgaven for kriminalitetsforebyggende tiltak. Vi så at det var uenighet om at slike

tiltak i det hele tatt kan betegnes som forebyggende. På den annen side ser man at tiltakene

faller inn under begge de to inndelingene som jeg har presentert. Hvorvidt dette er en

hensiktsmessig inndeling eller ikke og hvorvidt tiltakene virkelig har en forebyggende effekt

eller ikke, opplever jeg som en annen diskusjon. Sett som forebyggingstiltak kan tiltakene

kritiseres for at de både er individualiserende og medfører en forenkling av et komplekst

problem, der også samfunnsmessige forhold spiller inn. Men som jeg har antydet er dette et

tema jeg vil komme tilbake til senere i oppgaven, og for ikke å foregripe begivenhetene vil jeg

ikke gå nærmere inn på diskusjonen her.

3.3  REHABILITERING SOM FOREBYGGING

Samtidig som kontraktsoning, soningsplaner og kontaktbetjent betegnes som forebyggende

tiltak, er tiltakene også et ledd i myndighetenes ønske om å rehabilitere fanger. Det er med

andre ord tre rehabiliterende tiltak som skal virke kriminalitetsforebyggende. På mange måter

blir forebygging og rehabilitering to sider av samme sak. Jeg har allerede sett på

forebyggingsbegrepet og vil her se litt nærmere på rehabiliteringsbegrepet.
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Opprinnelig betyr ordet rehabilitering “å gjøre dyktig igjen” (Mathiesen 1987:52). I dette

tilfellet er det fangen som skal gjøres funksjonsdyktig igjen, eller gjenopprettes til den form

fangen hadde før lovbruddet (ibid.). David Garland (1985) har et litt annet synspunkt, og i

Punishment and welfare ser han på den endringen som har skjedd i betydningen av

rehabiliteringsbegrepet:

“[T]he term “rehabilitation” was originally used to describe the process of re-entry
into the civic community that occurred at the end of a period of punishment. It
signified the end of all civic disabilities and the restoration to full citizenship. The
modern use of the term still carries this connotation of a “return to the
community”, but now it suggest a return not to a legal status, but instead to a
standard of competency or normality. Instead of “undoing the conviction”,
rehabilitation is now to undo the causes of conviction” (Garland 1985:263, note
4).

Garland hevder med andre ord at rehabiliteringsbegrepet i dag retter seg mot en endring av

årsakene til fengslingen, slik at fangen oppnår en viss kompetanse og en livsførsel preget av

normalitet. Målet med rehabiliteringen er altså at fangen ikke skal begå ny kriminalitet, men i

stedet leve et lovlydig liv - altså kriminalitetsforebygging.

Yngve Hammerlin (1994a:99-100) er av den oppfatning at fengslene ikke kan ha en

rehabiliterende funksjon, men at dette må skje i: “[...] en samfunnsmessig eller sosial

integreringsprosess utenfor kunstige institusjonsmiljøer”. Han hevder derimot at man kan

igangsette rehabiliterings- og motivasjonsprosesser i fengselet som kan forberede fangen på

løslatelsen og gjøre vedkommende kvalifisert til enkelte virksomheter og livssituasjoner etter

soningen. Jeg er til dels enig i et slikt perspektiv og er tvilende til fengslenes virkning når det

gjelder rehabilitering av fanger. Samtidig mener jeg at den prosessen som Hammerlin omtaler

i stor grad avhenger av den oppfølgingen og det tilbud fangen får når han/hun løslates, uten

det har fengselets innsats trolig en meget begrenset verdi.

Jeg vil senere i oppgaven beskrive hvordan rehabilitering av fanger er definert som ett av to

hovedmål innenfor kriminalomsorgen, og hvordan dette samtidig representerer et dilemma for

fengselsvesenet. I den sammenhengen vil jeg betegne de tre tiltakene som rehabiliterende

tiltak, der formålet er kriminalitetsforebygging.



Kapittel 4

25

4  METODE ......................................................................................................................................................... 25

4.1  METODISK TILNÆRMING......................................................................................................................... 25

4.1.1  MINE SOSIALE BRILLER................................................................................................................................. 27

4.2  UNDERSØKELSESOPPLEGG..................................................................................................................... 29

4.2.1  VALG AV FORSKNINGSFELT .......................................................................................................................... 29

4.2.2  VALG AV INFORMANTER............................................................................................................................... 30

4.2.3  ETABLERING AV KONTAKT ........................................................................................................................... 31

4.2.4  OM SKJEVHETER OG REPRESENTATIVITET .................................................................................................... 33

4.2.5  HVORFOR FANGENE VILLE - OG IKKE VILLE - DELTA I PROSJEKTET ............................................................... 34

4.3  GJENNOMFØRING AV DATAINNSAMLINGEN ..................................................................................... 35

4.3.1  DET KVALITATIVE FORSKNINGSINTERVJU..................................................................................................... 35

4.3.2  UTFORMING AV INTERVJUGUIDE................................................................................................................... 36

4.3.3  INTERVJUSITUASJONEN ................................................................................................................................ 37

4.3.4  ETISKE REFLEKSJONER ................................................................................................................................. 39

4.4  BEARBEIDING OG ANALYSE AV DATAMATERIALET ....................................................................... 40

4.4.1  FRA TALE TIL TEKST ..................................................................................................................................... 40

4.4.2  ANONYMISERING.......................................................................................................................................... 40

4.4.3  TOLKING OG ANALYSE.................................................................................................................................. 41

Å velge side....................................................................................................................................................... 42

4  METODE

I dette kapitlet vil jeg redegjøre for den metodiske tilnærmingen som ligger til grunn for

oppgaven. Beskrivelse og begrunnelse for hvordan jeg har samlet inn, bearbeidet og tolket

dataene vil således være sentralt i dette kapitlet. Styrker og svakheter ved metoden vil bli

drøftet underveis.

4.1  METODISK TILNÆRMING

Innen samfunnsvitenskapen skiller vi mellom to metodiske tilnærminger; en kvalitativ og en

kvantitativ. Dette skillet referer til kjennetegnene eller egenskapene ved de dataene som

samles inn (Grønmo 1996). Mens kvantitative data kan tallfestes eller omformes til tall, kan

kvalitative data ordfestes eller omformes til språk (Kalleberg 1996). Kvalitative studier tar
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sikte på en helhetlig forståelse og analytisk beskrivelse av bestemte forhold, mens kvantitative

studier er rettet mot statistiske generaliseringer og representative oversikter (Grønmo 1985).

På den måten kan man si at kvalitative studier søker å gå i dybden på et fenomen, mens

kvantitative studier først og fremst er opptatt av å fange opp bredden.

Tidligere har de to metodiske tilnærmingsmåtene blitt betraktet som motsetninger, og

forholdet mellom dem har til tider vært nokså anspent (Grønmo 1996). Man har etterhvert

erkjent at forskjellene ikke er så store, og at de to tilnærmingsmåtene ikke er så uforenlige

som man tidligere antok. Skillet mellom kvalitativ og kvantitativ samfunnsforskning bør ikke

lenger ses som en ren dikotomi, men i stedet vurderes som to ytterpunkter på en skala (ibid.).

Ragnvald Kalleberg (1996) påpeker at det ikke er så treffende å snakke om kvalitative og

kvantitative “metoder”, ettersom de fleste samfunnsvitenskapelige metodeopplegg omfatter

både tekster og tall. Slike metodebetegnelser kan forlede oss til å tro at studien enten er basert

på den ene eller den andre formen for data. Kalleberg ønsker å presisere dette ved å omtale det

som kvalitative eller kvantitative “studier”. På den måten kan man: “[...] referere til studier

hvor den ene eller andre datatypen dominerer eller gir studien dens karakter” (Kalleberg

1996:43). De to tilnærmingene står således ikke i et konkurrerende, men i et komplementært

forhold til hverandre, slik at de svært ofte kan supplere hverandre gjensidig, men ikke erstatte

hverandre (Grønmo 1996). I realiteten vil de fleste kvalitative forskningsopplegg ha innslag av

kvantitative elementer, og omvendt. På den måten kan de to tilnærmingenes sterke og svake

sider utfylle hverandre (Holme og Solvang 1991). Valget mellom de to tilnærmingsmåtene er

ikke av prinsipiell, men av strategisk karakter ettersom ingen av dem er prinsipielt mer

vitenskaplig enn den andre (Grønmo 1996). Hvilken av dem som er mest fruktbar og best

egnet, må ta utgangspunkt i problemstillingen som skal belyses. Det er med andre ord

problemstillingen som er styrende og avgjørende for hvilken tilnærmingsmåte man velger å

basere seg på.

Med utgangspunkt i dette skille mellom kvalitativ og kvantitativ tilnærming, har jeg valgt en

kvalitativ tilnærming til oppgaven. Bakgrunnen for dette valget er at jeg ønsket en dypere

forståelse av hvilke erfaringer og opplevelser fanger i et bestemt fengsel har med tre

forebyggende tiltak. Den kvalitative tilnærmingen innebærer en nærhet som er nødvendig for

å forstå andre grupper eller individer sin situasjon (Holme og Solvang 1991), og denne

nærheten var viktig for å få kjennskap til fangenes erfaringer og opplevelser. Samtidig er det
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en styrke ved et kvalitativt forskningsopplegg at det er fleksibelt, og det gir dermed forskeren

anledning til å justere og korrigere spørsmål og problemstilling underveis (ibid.). Fordi jeg

ikke hadde inngående kjennskap til feltet på forhånd, gav det fleksible opplegget meg

mulighet til å lære mer og utvikle ny forståelse av fangenes situasjon.

Å velge en kvalitativ tilnærming innebærer samtidig at resultatene ikke uten videre kan

generaliseres, eller at de er gyldige for andre utvelgelsesenheter. Det er heller ikke siktemålet

med denne oppgaven. Dersom jeg med denne oppgaven hadde til hensikt å foreta statistiske

generaliseringer av de empiriske funnene, måtte jeg ha valgt en mer kvantitativ tilnærming,

men da ville blant annet mulighetene for justeringer underveis i prosessen vært begrenset. For

kvalitative studier foreslår Jette Fog (1996:204) å erstatte en statistisk representativitet med:

“[...] et krav om mangfoldighed og typiskhed, hvor pointen er, at begge tilsammen binder een

til begrundelser for foretagne valg”. Et bredt utvalg av informanter - heller enn stort - og som

samtidig er relevant for konteksten eller problemstillingen, er således sentralt for en kvalitativ

studie. Dette vil jeg komme tilbake til senere i kapitlet.

4.1.1  Mine sosiale briller

Kjersti Ericsson (1991) peker på betydningen av de “sosiale brillene” vi ser virkeligheten

gjennom og hvordan de er bestemmende for hva vi ser. Samfunnsviteren - og naturviteren - er

en del av det samfunnet vedkommende studerer og har en bestemt posisjon eller ståsted. Slik

vil forskerens klassetilhørighet, kjønn osv. ha konsekvenser for hvordan vedkommende ser og

tenker. I så måte har også mine sosiale briller innvirkning på mitt valg av tema for oppgaven,

min framstilling av den, samt valg av de teoretiske perspektivene jeg benytter i oppgaven. Det

som er viktig i følge Ericsson, er at man er bevisst disse sosiale brillene og ens egen posisjon:

“Valget står ikke mellom objektivitet og subjektivitet - valget står mellom bevisst og

bevisstløs subjektivitet” (Ericsson 1991:40).

I tråd med dette betegnes ikke lenger forskerens objektive rolle som et rådende ideal. Man har

forlatt troen på at forskeren kan stille seg utenfor det samfunnet vedkommende skal forske på.

I stedet er det forskerens subjektive forhold til de som deltar i studien og hvilken innflytelse

det har på resultatet som står sentralt. Hans Skjervheim (1996) har i Deltakar og tilskodar

bidratt til å fremme et slikt perspektiv. Han tar der et oppgjør med positivismens
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objektiverende holdning og avviser at mennesker kan gjøres til objekter. Det viktige er at

forskeren, som Ericsson understreker, er seg bevisst sin subjektive rolle og sitt eget ståsted,

samt hvordan det influerer på hele forskningsprosessen, fra formulering av problemstilling og

til analyse- og tolkningsarbeidet. Samtidig må det understrekes at heller ikke kvantitative

studier der tallmateriale er framtredende, er frie for forskerens subjektive fortolkninger.

Selv om jeg i oppgaven har vært opptatt av å formidle og beskrive fangenes opplevelser, vil

mitt ståsted og mine sosial briller som nevnt ha influert på dette. Jeg vil i det følgende forsøke

å klargjøre enkelte sider ved mitt eget ståsted, og hvordan det har influert både på

datainnsamlingen og oppgavens framstilling.

Mitt ståsted er i dette tilfellet kriminologien og mine “kriminologiske briller” har påvirket mitt

valg av metode, samtidig som det har vært avgjørende for oppgavens teoretiske rammeverk og

drøftelser. Liv Finstad (1997) hevder at forskere innenfor kriminologien benytter seg av ulike

forskningsmetoder8, men hun opplever kvalitative metoder som best egnet for kriminologien

som fag:

“Temaer i tilknytning til avvik og sosial kontroll handler om utstøtelses-
mekanismer og utstøtelsesprosesser, om samspill mellom aktører og omgivelser,
om sosial prosesser. Kriminologien setter seg som mål å belyse og forklare slike
prosesser, og legger vekt på meningsdannelse, intensjoner og opplevelser av
identitet og endring i identiteter. Kvalitative metoder gir en annen dybde i og
forståelse av slike prosesser enn f.eks. surveyundersøkelser” (Finstad 1997:52).

I tillegg vil min rolle som kvinnelig forsker/student ha en innvirkning på hva jeg ser og

hvordan jeg velger å se det. I dette tilfelle der utvalget kun bestod av menn, har kanskje det at

jeg er kvinne - og relativt ung - også hatt en innvirkning på kontakten med de jeg intervjuet.

Jeg tenker da både på fasen med kontaktetablering, men også under selve intervjusituasjonen.

Det at jeg er en ung kvinne tror jeg var med på å skape en fin og uformell - og til tider

humoristisk - atmosfære under intervjuene. At de fleste jeg intervjuet også var ganske unge

bidro sannsynligvis til dette. I tillegg antar jeg at en ukjent kvinne i et fengsel for menn lettere

blir lagt merke til og skaper større nysgjerrighet enn hva som er tilfelle for en ukjent mann.

                                                
8 Eksempler på forskningsmetoder som benyttes er: “[...] spørreskjemaer og andre former for

statistikkproduksjon, eksperimenter, dokumentanalyse, intervjuer og deltakende observasjon” (Finstad 1997:49).
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Sånn sett tror jeg det var fordelaktig å være kvinne. Jeg tror også at fangene lettere tar kontakt

med en kvinne enn en mann for å spørre hva vedkommende gjør der. I tillegg var det sommer

og sol, og jeg var kledd i skjørt og kortermet, og det var kanskje med på å øke nysgjerrigheten

deres, uten at dette var bevisst fra min side. En nærmere beskrivelse av kontaktetableringen

vil jeg komme tilbake til senere i kapitlet.

Valg av ord er viktig. Hvilke ord man bruker er ikke verdinøytralt og det sier derfor noe om

ens ståsted. I følge Christie (1982a:14) er ord: “[...] et godt middel til å dekke over våre

handlingers egentlige karakter”. I følge myndighetenes kriminalomsorgsterminologi heter det

“innsatt” og ikke “fange”, “betjent” i stedet for “vokter”, “enerom” heller enn “isolasjon”.9

Slik kan ord brukes til å pynte på eller nøytralisere straffesystemets egentlige innhold og

realitet. På bakgrunn av dette har jeg i oppgaven til en viss grad valgt å forholde meg til hva

jeg mener avspeiler fengselstilværelsens egentlige innhold, og bruker derfor betegnelsen

“fange” og ikke “innsatt”. Men jeg er ikke helt konsekvent. Den rådende terminologien har

nok hatt sin innvirkning, noe som viser seg i det jeg benytter “betjent” i stedet for “vokter”.

Denne ordbruken har nok også sammenheng med at betjent er ord som brukes i flere

sammenhenger - politibetjent, renholdsbetjent - sammenliknet med vokter som for meg

framstår som et ganske gammeldags ord som er lite brukt i dagligtalen. Av

anonymiseringshensyn, som jeg vil komme tilbake til, vil jeg også benytte fellesbetegnelsen

“ansatte” om fengselsbetjenter og ansatte i fengselsadministrasjonen.

4.2  UNDERSØKELSESOPPLEGG

4.2.1  Valg av forskningsfelt

Valget av Bastøy landsfengsel som arena for oppgaven - eller mitt forskningsfelt - er som jeg

nevnte innledningsvis, knyttet til det tema jeg opprinnelig var opptatt av, nemlig

løslatelsesprosessen. I den forbindelse ønsket jeg å foreta intervjuer av fanger i et

landsfengsel. Dette fordi fangene der er idømt lange straffer, samtidig som enkelte soner

straffen langt fra hjemstedet. Under slike forhold vil forberedelsene fram mot

                                                
9 KROM - Norsk forening for kriminalreform - benytter de motsatte ordene av myndighetene, nemlig fange,

vokter, celle osv.
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løslatelsestidspunktet og selve løslatelsen være en ekstra stor utfordring. Bastøys rolle som

åpent landsfengsel og utslusingsanstalt mente jeg var et relevant miljø i forhold til en slik

problemstilling. Men ettersom opplegget jeg ventet å finne ikke eksisterte på Bastøy endret

jeg som nevnt problemstilling, og fikk på den måten utbytte av den tidligere omtalte

fleksibiliteten ved en kvalitativ tilnærmingsmåte.

I følge Hammersley og Atkinson (1987) har feltforskeren sjelden mulighet til å velge ut og

spesifisere det miljøet eller den situasjonen som passer best. Dersom miljøet ikke passer til

problemstillingen, er ett alternativ å endre problemstillingen slik at man kan få denne besvart i

det aktuelle miljøet. Et annet alternativ er å forflytte seg til et annet miljø som passer bedre til

den opprinnelige problemstillingen. Med utgangspunkt i disse alternativene valgte jeg som

nevnt å endre problemstilling, men ikke miljøet. Endringen innebar at jeg valgte å fokusere på

tre av de tiltakene som faktisk er igangsatt på Bastøy, og hvordan fangene vurderer disse. Det

er i seg selv oppsiktsvekkende at det i en åpen anstalt, som benyttes til utslusing av fanger,

ikke eksisterer et mer konkret og tverretatlig løslatelsesopplegg, og av den grunn er det

interessant å se hva som faktisk er igangsatt av ulike tiltak.

4.2.2  Valg av informanter

Som tidligere nevnt er det viktig å velge ut informanter som er relevante i forhold til

problemstillingen. Harriet Holter (1996) hevder at det innenfor kvalitativ forskning er viktig

med et strategisk eller bredt utvalg, slik at ulike typer informanter, sammenhenger og

begivenheter blir representert i utvalget. Dette kan kompensere for en manglende statistisk

representativitet. Jeg vil i det følgende beskrive hvordan informantene ble valgt ut og hvordan

jeg kom i kontakt med dem. Hvorvidt utvalget kan betegnes som strategisk, vil jeg vurdere

etter denne gjennomgangen.

Basert på oppgavens opprinnelige tema, ønsket jeg i utgangspunktet å komme i kontakt med

fanger som hadde vært lenge på Bastøy, og som hadde kort tid igjen å sone (en til tre mnd.).

Fordi jeg ikke ønsket adgang til fangenes journaler og domspapirer, og plukke ut fangene på

bakgrunn av det, henvendte jeg meg derfor til alle fangene på Bastøy via brev. Av brevet gikk

det fram at jeg primært ønsket å komme i kontakt med fanger som hadde relativt kort tid igjen

å sone, men at alle i prinsippet hadde mulighet til å delta i undersøkelsen. Etter at dette brevet
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ble distribuert til fangene, ble oppgavens problemstilling endret. Parallelt med dette ble

fangenes tid på Bastøy og tiden de hadde igjen å sone mindre relevant. I lys av oppgavens nye

problemstilling ønsket jeg ikke å begrense utvalgsuniverset, men anså i stedet alle fangene ved

fengselet som relevante å intervjue. Jeg valgte derimot ikke å distribuere et nytt brev til

fangene, men benyttet i stedet andre måter å komme i kontakt med dem på. Etter fasen med

kontaktetablering stod jeg igjen med åtte fanger som jeg intervjuet. Selve intervjuene med

fangene ble foretatt etter endringen av problemstillingen. En nærmere gjennomgang av

kontaktetableringen vil jeg foreta nedenfor.

I tillegg til fangene valgte jeg å samle inn informasjon fra personer i andre roller og posisjoner

ved fengselet. De har derimot hele tiden hatt en sekundær rolle i oppgaven der fokus først og

fremst har vært rettet mot fangene. Grunnen til at jeg også valgte å intervjue enkelte av de

ansatte var fordi jeg antok det ville være særtrekk ved fengselet og bakgrunner for tiltakene

som ikke ble tilstrekkelig dekket gjennom mitt utvalg av fanger. I tillegg til fangene har jeg

derfor intervjuet tre ansatte ved fengselet, og det totale antall informanter består av elleve

personer.

I kvalitative studier er det vanlig å skille mellom informant og intervjuperson. I den

forbindelse betegner Pål Repstad (1987) informanten som en erstatningsobservatør som kan

informere intervjueren om faktiske forhold eller om egne inntrykk. Intervjupersonen

(respondenten) gir i følge Repstad mer direkte informasjon om egne følelser, hensikter og

oppfatninger. I praksis hevder han derimot at et intervju ofte vil være både et informant- og et

respondentintervju. Det har vært tilfelle hos meg. Mine informanter eller intervjupersoner

uttaler seg både om systemet og beskriver de enkelte tiltakene, samtidig som de forteller om

sine egne opplevelser og erfaringer med dem. Av den grunn vil jeg benytte informant og

intervjuperson om hverandre.

4.2.3  Etablering av kontakt

Informantene ble i utgangspunktet kontaktet per brev. For å få tillatelse til å intervjue fangene

måtte førstegangskontakten skje gjennom fengselet. Dette innebar at fengselet distribuerte et

brev for meg til alle fangene der jeg kort informerte om prosjektet. Vedlagt dette brevet var

det en svarslipp de kunne benytte hvis de ønsket å delta i prosjektet. Jeg understreket i dette
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brevet at jeg på ingen måte var representant for eller arbeidet på vegne av fengselet, og

opplyste også om min taushetsplikt og anonymisering av alt datamateriale ved prosjektets

slutt. Deltakelse i prosjektet var med andre ord basert på frivillighet og erklært samtykke.

Resultatet av denne henvendelsen var dårligere enn forventet. Av ca. hundre fanger ved

Bastøy landsfengsel fikk jeg positivt svar fra fem av dem. Jeg tror hovedgrunnen til dette var

at det var få som hadde så kort tid igjen å sone som jeg hadde satt som kriterium i

informasjonsbrevet. Når jeg så tok kontakt med dem jeg hadde fått positivt svar fra, viste det

seg at en var løslatt, mens en annen var overført til en annen anstalt, slik at jeg satt igjen med

tre personer å intervjue. Jeg sendte deretter brev tilbake til dem der jeg avtalte tidspunkt for

intervju.

Ved hjelp av de tre jeg først avtalte intervju med, forsøkte jeg å komme i kontakt med andre

fanger. Denne metoden kaller Høigård og Finstad (1986) snøballmetoden. Det vil si at den du

har intervjuet setter deg i kontakt med andre du kan intervjue, som igjen setter deg i kontakt

med andre osv. Høigård og Finstad opplevde dette som en god metode for å komme i kontakt

med prostituerte ettersom de opererer i et lukket miljø hvor forskeren ikke har adgang uten

videre (Finstad 1997). For meg viste det seg å være mer fruktbart å være tilstede ved

oppstillingen10 utenfor vakta de dagene jeg var der ute for å intervjue. Flere av fangene tok da

direkte kontakt med meg uavhengig av hverandre, enten fordi de hadde hørt om prosjektet,

eller fordi de var nysgjerrige på hvem jeg var og hva jeg gjorde der. Som nevnte forhørte jeg

meg også om de jeg allerede hadde fått kontakt med kunne sette meg i kontakt med andre

igjen. Det fungerte kun i ett tilfelle hvor vedkommende ringte meg privat for å avtale intervju.

Jeg tror mange følte det mer betryggende å prate med meg personlig og at de da følte at det

var dem selv som tok initiativet, sammenliknet med det å svare på et brev fra en fremmed.

Samtidig snakket de med andre fanger som ønsket å være med eller hadde blitt intervjuet, og

på den måten kan det ha blitt mindre avskrekkende å delta.

Ettersom disse måtene å etablere kontakt på totalt sett viste seg å være fruktbare, valgte jeg å

ikke foreta noen ny henvendelsesrunde med brev til alle fangene. Dette til tross for at

                                                
10 Se 2.2.3 Om oppstillingene.
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problemstillingen ble endret underveis i prosjektet og ble forandret i forhold til hva som gikk

fram av informasjonsbrevet som ble distribuert til fangene i prosjektets startfase.

Kontaktetableringen med de ansatte skjedde på en tilsvarende måte som med fangene. Det ble

distribuert et informasjonsbrev med vedlagt samtykkeerklæring til alle betjentene ved Bastøy

landsfengsel (ca. 35 personer), men resultatet av denne henvendelsen var også dårligere enn

forventet. I tillegg tok jeg direkte kontakt med enkelte av de ansatte jeg intervjuet. Av

anonymitetshensyn vil jeg ikke si hvor mange jeg fikk kontakt med på de ulike måtene, men

totalt har jeg intervjuet tre fengselsansatte. Jeg har ikke gjort ekstra anstrengelser for å komme

i kontakt med flere av de ansatte ettersom jeg primært ønsket å fokusere på fangene.

4.2.4  Om skjevheter og representativitet

Etter å ha redegjort for de ulike måtene jeg kom i kontakt med informantene på, vil jeg hevde

at utvalget mitt kan betegnes som strategisk. Som jeg har påpekt tidligere kan et bredt eller

strategisk utvalg kompensere for en statistisk representativitet innen den kvalitative

forskningen. De varierende måtene jeg kom i kontakt med fangene bidro til at det ble en

spredning av fanger i den forstand at de ikke kom fra samme “miljø”, slik som Høigård og

Finstad (1986) peker på som en svakhet med snøballmetoden. Fangene hadde ulik bakgrunn

og domslengde, tiden de hadde vært på Bastøy varierte, samtidig som kjennskapen de hadde

til de ulike tiltakene også varierte. Intervjuene med de fengselsansatte og deres forskjellige

stillinger ved fengselet, bidro også til en bredde i utvalget. I tillegg medførte

kontaktetableringen at det i noen tilfeller var informantene selv som avgjorde om de ville

være med i utvalget eller ikke, samtidig som jeg selv tok direkte kontakt med noen av

informantene. I begge disse situasjonene var det stor grad av tilfeldighet i forhold til hvem

som deltok av dem som sonet på Bastøy.

Jeg har allerede vært inne på at generaliseringer ikke er denne oppgavens formål. Men på den

annen side mener jeg at bredden i utvalget, og det faktum at noen felles erfaringer og

synspunkter hos fangene utmerker seg, gjør at man kan anta at enkelte av utvalgets

opplevelser og erfaringer også vil gjelde for resten av fangene på Bastøy.
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Mer konkret kan utvalgets alder og domslengde sammenliknes med hva som gjelder for de

øvrige fangene på Bastøy. De åtte fangene jeg snakket med hadde en gjennomsnittsalder på 34

½ år og en gjennomsnittlig domslengde på fem år og ni måneder. Sammenliknet med

statistiske opplysninger om alle fangene på Bastøy er gjennomsnittsalderen på 44 år og

domslengden på 4,2 år.11 Sett i forhold til alle som soner på Bastøy har jeg dermed en lavere

gjennomsnittsalder og en lengre domslengde i mitt utvalg.

4.2.5  Hvorfor fangene ville - og ikke ville - delta i prosjektet

Jeg spurte ikke hver enkelt av fangene direkte om hvorfor de ønsket å delta i prosjektet, men

noen tok selv opp dette som tema. Begrunnelsene de ga varierte fra å få fri fra jobben og håp

om egen personlig vinning, til at de ønsker at folk utenfor systemet blir oppmerksom på

situasjonen i fengslene. Man kan også spørre seg hvorfor folk ikke ønsket å delta. Den ene

grunnen tror jeg at jeg selv er ansvarlig for, ved at jeg i informasjonsbrevet satte en altfor kort

soningstid igjen som kriterium for å delta. En annen årsak kan være den handlingslammelsen

som mange av fangene føler. Ting vi utenforstående opplever som enkle og selvfølgelige

gjøremål blir i fengselet opplevd som slitsomt og er lette å utsette. Knut fortalte at:

“En har liksom så lett for bare å la alt flyte litt og så våkner du opp i slutten av
uka og ser hva du har gjort og det er ingenting, og da er det bare å gå og legge
seg igjen.” (Knut)

Jeg ga også telefonnummeret mitt til flere slik at de kunne oppfordre andre som ønsket å delta

til å ringe meg (snøballmetoden), men dette fungerte som nevnt kun i et tilfelle. Knut fortalte

at det tok flere dager før han fikk tatt den telefonen, og at det føltes som et tiltak å skulle gjøre

det:

“Det er bare å ringe, men “bare, bare”. Sånn tror jeg nok det er veldig mange
som opplever i perioder, at det er mer et tiltak enn det er “bare”. Det skal så lite
til, men du skal ta det første lille skrittet og det blir veldig stort.” (Knut)

                                                
11 De statistiske opplysningene fra Bastøy er innhentet i desember 1998, ca. halvannet år etter at mitt utvalg ble

foretatt. Den gjennomsnittlige domslengden og alderen kan derfor ha vært annerledes når jeg foretok utvalget av

fangene.
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På bakgrunn av dette tror jeg derfor at den handlingslammelsen mange fanger opplever kan

være en av årsakene til at ikke flere ringte eller svarte på informasjonsbrevet som ble

distribuert. Det er også mulig at handlingslammelsen får konsekvenser for fangenes deltakelse

i fengselsvirksomheten generelt, men det vil jeg komme nærmere inn på senere i oppgaven.

4.3  GJENNOMFØRING AV DATAINNSAMLINGEN

Oppgavens empiriske materiale er i all hovedsak basert på intervjuer. Andre kilder jeg har

benyttet er lover, fengselsreglement, offentlige og interne dokumenter o.l. Jeg vil i det

følgende redegjøre nærmere for intervju som metode og beskrive enkelte sider ved

intervjusituasjonen.

4.3.1  Det kvalitative forskningsintervju

Blant de ulike måtene å samle inn datamaterialet på i en kvalitativ tilnærming, har intervjuet

blitt viet størst oppmerksomhet (Holter 1996). Steinar Kvale (1997:21) definerer det

kvalitative forskningsintervju som: “[...] et intervju som har som mål å innhente beskrivelser

av den intervjuedes livsverden, med henblikk på fortolkning av de beskrevne fenomenene”.

Det kvalitative forskningsintervju er basert på den hverdagslige samtale eller konversasjon,

men samtidig påpekes det at det ikke er en konversasjon mellom likeverdige partnere. Dette

fordi det er forskeren som definerer og kontrollerer situasjonen, ved at intervjueren bestemmer

temaet og kritisk følger opp intervjupersonens svar på spørsmålene (ibid.).

Det var spesielt fangenes egne oppfatninger og erfaringer med tre forebyggende tiltak jeg

ønsket å danne meg et bilde av. Dermed falt det naturlig å velge intervju som metode. I følge

Holter (1996) kan man gjennom intervju avdekke informantenes meningsrammer og

opplevelse av begivenheter og handlinger. Det er således det kvalitative forskningsintervju

som utgjør selve råmaterialet for den empiriske analysen (Kvale 1997). Det er derfor ulike

forhold man bør ta hensyn til både før og under selve intervjuet. Jeg vil i det følgende drøfte

noen sentrale momenter.
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4.3.2  Utforming av intervjuguide

Intervjuene tok utgangspunkt i en intervjuguide. Guiden ble strukturert etter tema som jeg ut

fra teori og egne erfaringer antok ville være relevante i forhold til problemstillingen.

Spørsmålene ble sortert under bestemte temaområder. I følge Kvale (1997) er det viktig å

konstruere intervjuguiden ut fra relevante tema, men på en slik måte at informantene ikke blir

ledet til å ha bestemte meninger om de ulike temaene. Dette har jeg forsøkt å ta hensyn til ved

å stille relativt åpne spørsmål som kan fange opp andre dimensjoner av problemområdet som

informantene opplevde som vesentlige. På den måten kunne eventuelle uforutsette momenter

komme fram. Samtidig er en slik grovsortering etter tema også fruktbar i forhold til arbeidet

med den empiriske analysen. Rekkefølgen på spørsmålene var bevisst og gjennomtenkt, og i

den forbindelse la jeg vekt på å stille enkle og innledende spørsmål til å begynne med for å

skape en mest mulig trygg situasjon.

Intervjuguiden ble fulgt relativt nøye, men enkelte justeringer og endringer ble foretatt

underveis. Til tross for det anså jeg guiden for å være en verdifull retningsgiver i

intervjusituasjonen. Å følge opp og klargjøre meningen i svarene, er med på å sikre god

intervjukvalitet (ibid.). I ettertid ser jeg at jeg kanskje kunne fulgt opp svarene mer, men

enkelte ganger begrenset intervjusituasjonen en slik oppfølging ettersom jeg ikke ville at

informantene skulle føle det som mas fra min side. Det kan da hende at jeg har gått glipp av

noe informasjon, og det kan igjen bidra til å svekke undersøkelsens reliabilitet.12

Det hendte også at informantene assosierte annerledes enn jeg og at samtalen dreide i en

annen retning, og dette ble da fulgt opp. Oppfølgingen var i visse tilfeller begrenset ettersom

flere av fangene ikke assosierte fellesbetegnelsen “tiltak”, som jeg benyttet enkelte ganger i

intervjuene, med forebyggende tiltak og prosjekter som jeg mente, men med den generelle

arbeids- og skolesituasjonen ved fengselet. Det var derimot ikke det som var mitt hovedtema

for oppgaven og jeg var enkelte ganger nødt til å presisere dette nærmere og være mer konkret

i spørsmålsstillingen. På bakgrunn av dette kunne kanskje intervjuguiden vært strukturert

annerledes og med mer presise spørsmål. På den annen side viste dette i hvor stor grad

                                                
12 Intervjudataenes reliabilitet betegner resultatenes pålitelighet, mens validitet (gyldighet) betegner hvorvidt

studien undersøker det den er ment å undersøke (Kvale 1997).
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fangene var opptatt av arbeids- og skolesituasjonen, og det hadde jeg kanskje gått glipp av

hvis spørsmålene var formulert mer presist.

Ettersom informantene mine består av to forskjellige grupper - fanger og ansatte ved fengselet

- utformet jeg en intervjuguide for hver av disse informantkategoriene. For å kunne

sammenholde svarene, tok intervjuguidene utgangspunkt i nogenlunde samme temaer. For de

ansatte fokuserte derimot spørsmålene mer på fengselets tanker bak igangsettelsen av

tiltakene, mens jeg i forhold til fangene var mer opptatt av deres erfaringer og opplevelser.

4.3.3  Intervjusituasjonen

Intervjuene ble foretatt i fangenes arbeidstid på Bastøy landsfengsel i løpet av våren og

sommeren 1997. Fangene ble intervjuet på ett av besøksrommene, og betjentene var

imøtekommende med å utpeke det største rommet. Intervjuenes varighet varierte fra en time

til tre og en halv time. Ett av intervjuene foregikk over to dager ettersom jeg ikke ble ferdig

den første dagen, da jeg måtte rekke båten tilbake til Horten.

Intervjuene med de ansatte ble foretatt på ulike steder, både kontor og røykerom ble benyttet. I

begge situasjonene var vi alene og det var heller ingen som kunne overhøre samtalene. Disse

intervjuene hadde en varighet på mellom halvannen og to timer. Fordi intervjuene ble foretatt

i deres arbeidstid ble de avbrutt flere ganger av både telefoner og arbeidsoppgaver de måtte

utføre. Intervjuene som foregikk i informantenes egne omgivelser på et kontor bidro muligens

til økt trygghet i situasjonen, og de var også preget av større ro. Intervjuet som foregikk på et

røykerom bar derimot preg av at informanten ikke helt greide å frigjøre seg fra det som

foregikk ute på gangen, og intervjuet ble av den grunn ganske oppstykket.

Hvert intervju ble innledet med en kort presentasjon av meg selv og mitt prosjekt. Videre

fortalte jeg om formålet med undersøkelsen og skisserte kort framgangsmåten og hvordan

intervjuguiden tematisk var bygd opp. Jeg presiserte samtidig at alle svarene skulle

anonymiseres. Én av de elleve informantene gav imidlertidig uttrykk for at han fryktet

manglende anonymitet ved å delta i en såpass liten undersøkelse, og det kan muligens ha

påvirket hans evne og vilje til å gi oppriktige svar. Før selve intervjuet startet ble informantene

spurt om det var noe de lurte på. Etter intervjuet ble alle spurt om de hadde noe å tilføye eller
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om det var andre momenter de hadde lyst til å ta opp som vi ikke hadde kommet inn på i løpet

av intervjuet. De fleste benyttet da anledningen til å spørre mer om meg og mine studier.

De første minuttene i intervjusituasjonen er nokså avgjørende (Kvale 1997). Her legges

grunnlaget for tonen og selve atmosfæren i intervjuet. Jeg valgte å innlede med spørsmål som

jeg antok ville være enkle å svare på. Bakgrunnen for dette valget var et ønske om å redusere

en eventuell usikkerhet og nervøsitet hos informanten, og hos meg selv.

Etter en avveining valgte jeg å benytte båndopptaker under intervjuene der informantene synes

det var greit. Hovedgrunnen til dette var at det da ville bli enklere å følge med i samtalen og

følge opp de problemstillingene informanten reiste, og på den måten få med ting av interesse.

Dette medførte at alle intervjuene bortsett fra ett ble tatt opp på lydbånd, i tillegg til at jeg tok

notater. Valg av båndopptaker har også sammenheng med oppgavens tema som jeg oppfatter

som et relativt ufarlig og lite intimt eller personlig tema. Jeg følte heller ikke i

intervjusituasjonen at båndopptakeren hindret dem fra å fortelle ting, og jeg tror ikke jeg ville

fått et mer utfyllende materiale om jeg hadde basert intervjuene kun på notater. Reisen hjem

fra fengselet benyttet jeg til å reflektere over intervjuet og det informantene hadde sagt. I

tillegg noterte jeg meg stemningen i intervjusituasjonen og eventuelle spesielle hendelser.

Noen informanter er vanskeligere å intervjue enn andre. Kvale (1997) påpeker likevel at det er

intervjuerens oppgave å motivere den enkelte informant til å gi et så kunnskapsrikt intervju

som mulig. Jeg opplevde at de fleste informantene var positivt innstilt til intervjuet og at de

var engasjerte i temaet. Evnen til å uttrykke seg varierte og mens enkelte var knappe i sine

beskrivelser, opplevde jeg majoriteten som meget reflekterte og meddelsomme. Dette hadde

også sammenheng med graden av kjennskap til og erfaringer med de ulike tiltakene som jeg

spurte dem om.

Intervjusituasjonen kan ses på som en sosial interaksjon mellom to parter - intervjupersonen

og intervjueren (Hammersley og Atkinson 1987). Begge aktørene påvirker hverandre

gjensidig på en slik måte at det kan påvirke intervjuresultatet. Kvale ser imidlertid ikke på

dette som noen stor feilkilde. Derimot er den gode dialogen nokså avgjørende for intervjuets

kvalitet. Jeg bestrebet meg på å etablere et best mulig tillitsforhold og en god tone mellom

meg og intervjupersonen, noe jeg synes jeg lyktes i. Den første informanten som jeg intervjuet
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tipset meg om å ta med kaffe og røyk. Jeg fulgte opp dette tipset og følte at det var med på å

etablere en god atmosfære. Jeg opplevde imidlertid at noen intervjusituasjoner var enklere enn

andre, og at graden av åpenhet varierte.

4.3.4  Etiske refleksjoner

Et forskningsprosjekt generelt og et forskningsintervju spesielt, kan berøre grensene for hva

som er etisk forsvarlig. I ulike situasjoner og stadier i forskningsprosessen vil en måtte

vurdere de etiske retningslinjene i forhold til avgjørelser som skal tas. Informert samtykke og

anonymisering er i så måte etiske regler som Kvale (1997) drøfter, og som jeg selv vil gjøre

rede for nedenfor. I tillegg har forskeren, i følge Kvale, et ansvar for å vurdere konsekvensene

ved en intervjustudie. Et intervju kan sette i gang prosesser hos intervjupersonene som

kanskje ingen på forhånd kan forutsi, men som kan virke skadende på vedkommende.

Forskeren bør derfor på forhånd vurdere hvorvidt dette kan skje, og om det i så fall er

forsvarlig å gjennomføre prosjektet. Intervjusituasjonens intimitet kan også føre til at

intervjupersonen kanskje sier mer enn hva vedkommende i utgangspunktet, eller i ettertid,

egentlig ønsket. Derfor bør forskningsrelasjonen mellom intervjuer og intervjuperson

tydeliggjøres, slik at situasjonen ikke feiltolkes som en vennskapsrelasjon. Kvale påpeker at

situasjonen i så måte stiller krav til intervjuerens følsomhet i forhold til hvor langt han/hun

kan gå i spørsmålsstillingen.

Jeg har under intervjusituasjonen forsøkt å ta hensyn til disse etiske aspektene. Intervjuene

hadde et uformelt preg, men samtidig tror jeg at stedet for intervjuene og bruk av

båndopptaker bidro til å styrke forskningsrelasjonen, samtidig som det nok til en viss grad

også begrenset intervjuenes intimitet. Men kanskje det viktigste i denne forbindelse - og som

jeg har nevnt tidligere - er at oppgavens tema er nøytralt og relativt uskyldig i forhold til

intervjupersonenes situasjon. Fokuset var ikke på personlige forhold, men i stedet rettet mot

fengselssystemet. Det er derfor mulig at fangene opplevde det som positivt å få prate om det

(frustrerende) systemet de er dømt til å leve under. Konsekvensene ved intervjuet har med

andre ord trolig ikke påført skader, verken psykiske eller fysiske, på dem jeg har intervjuet.

Fengselets åpenhet gir også fangene i dette tilfelle stor mulighet til å prate om både

intervjusituasjonen og intervjuets innhold med andre medfanger hvis de følte at de hadde
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behov for det. Ved valg av oppgavens tema har dette vært momenter som har vært viktige for

meg å ta hensyn til.

4.4  BEARBEIDING OG ANALYSE AV DATAMATERIALET

4.4.1  Fra tale til tekst

I følge Kvale (1997) struktureres selve intervjusamtalen gjennom å skrive ut intervjuene, og

således er struktureringen en begynnelse på selve analysen. Jeg valgte i første omgang å skrive

ned intervjuene i en muntlig form, og var da mindre opptatt av strukturen på intervjuene.

Struktureringen og tematiseringen av intervjuene ble foretatt etter at alle intervjuene var ferdig

nedskrevet. Intervjuet hvor jeg ikke hadde brukt båndopptaker skrev jeg ut umiddelbart etter

at jeg kom hjem. Intervjuene som jeg hadde på bånd ble skrevet ut underveis, både under og

etter at intervjurunden var gjennomført.

Intervjuutskriftene kan i følge Kvale ses på som tolkede konstruksjoner av en samtale som

skal anvendes til ett eller annet formål. Det finnes ingen sann eller objektiv omgjøring fra tale-

til skriftspråk. For å avgjøre hvordan man best gjør dette, hevder Kvale at det er viktig å ta

utgangspunkt i hensikten med forskningen. Man kan f.eks. tenke seg at i en språkanalyse er

det spesielt viktig å skrive ned alt ordrett. Jeg valgte å være så nøyaktig som mulig når jeg

skrev ut intervjuene for ikke å miste viktige momenter og nyanser i samtalen, som igjen kunne

skape et dårlig utgangspunkt for den videre analysen. Jeg mente at dette også var med på å

sikre dataene en høyest mulig reliabilitet, som igjen er en viktig forutsetning for dataenes

validitet. Sitatene som er benyttet i oppgaveteksten er noe omformulert ved at de er gjengitt i

en skriftlig form, i stedet for en muntlig. Dette er med på å gjøre lesingen enklere og innholdet

tydeligere, samtidig som det i en viss grad bidrar til å anonymisere informantene

4.4.2  Anonymisering

Som forsker er det som nevnt visse etiske spørsmål man må ta stilling til. Ett av dem er

hvordan informantenes identitet best kan anonymiseres (Kvale 1997). Når det gjelder fangene

i mitt utvalg har jeg endret deres navn, i tillegg til at jeg i sitatene har endret litt på språket ved
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å skrive alt på bokmål. Navnene jeg har gitt dem er tilfeldig valgt og har ikke noen annen

betydning utover det å skulle gi dem et kallenavn.

De tre ansatte jeg intervjuet har jeg valgt ikke å skille fra hverandre. Jeg vil derfor ikke gi dem

kallenavn, men i stedet omtale dem som “ansatte”, uten at jeg nærmere definerer hvilken

stilling de har ved fengselet. Dette er gjort av hensyn til anonymiteten og fordi jeg mener det

viktigste ved ansatte-informantene er deres rolle som representanter for fengselet, heller enn

hvilken stilling de innehar. Av anonymitetshensyn - og samtidig som en forenkling - har jeg

også valgt å omtale betjentene i hankjønn, til tross for at det er flere kvinner som jobber ved

fengselet.

For gruppen med informanter som består av fanger vil jeg ved hvert sitat oppgi informantenes

kallenavn. Jeg vil i oppgaven også omtale fangene som korttidssoner eller langtidssoner,

basert på fangenes domslengde. De tre første i listen nedenfor omtaler jeg som korttidssonere,

og de fem siste omtales som langtidssonere. Skillet mellom langstidssonere og korttidssonere

går i mitt utvalg ved 9 måneders domslengde.

Ragnar: 54 år, 9 måneders dom, 2 ½ måned på Bastøy.

Thomas: 24 år, 5 måneders dom, 1 ½ måned på Bastøy.

Morten: 53 år, 6 måneders dom, 2 måneder på Bastøy.

Anders: 36 år, 12 år og 7 måneders dom, 3 måneder på Bastøy.

Erik: 27 år, 9 års dom, 2 år på Bastøy

Kristian: 22 år, 2 år og 6 måneders dom, 10 måneder på Bastøy

Knut: 23 år, 15 års dom, 7 måneder på Bastøy

Tore: 36 år, 5 års dom, 1 år og 8 måneder på Bastøy.

4.4.3  Tolking og analyse

En tekst eller et empirisk materiale kan tolkes og analyseres på ulike måter. Min måte å

analysere intervjuene på har likheter med det Kvale (1997:126) omtaler som

“meningsgenerering gjennom ad hoc-metoder”. Dette innebærer et fritt samspill mellom ulike

analyseteknikker og meningsgenererende metoder for å få fram sammenhenger og strukturer
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som er av betydning for forskningsprosjektet. Samtidig er min tolkning og analyse av det

empiriske materialet basert på en bestemt teoriramme og på intervjuguidens tematisering. Et

annet begrepssett og teoriramme ville kanskje ha gitt en noe annen fortolkning av det samme

materialet (jmf. mine “sosiale briller” og eget ståsted). Dette leder oss over til begrepet

validitet.

Valdiditet har å gjøre med i hvilken grad en metode undersøker det den er ment å undersøke

(Kvale 1997). I følge Kvale bør dette være i fokus og fungere som en kvalitetskontroll

gjennom alle stadier av en undersøkelse. Én måte å styrke validiteten på er å diskutere egne

tolkninger med andre. Det er dette Kvale kaller kommunikativ validering, der kunnskapskrav

overprøves i en dialog. Jeg har underveis i prosessen diskutert mine tolkninger både med

veileder og medstudenter. Dette har gitt meg mulighet til å få kritiske spørsmål til mine

tolkninger, noe som har bidratt til fruktbare diskusjoner. Dette samarbeidet har ført til at jeg

lettere har kunnet se svakhetene ved egne tolkninger, men også gyldigheten i de tilfeller der vi

hadde nogenlunde felles forståelse av dataene. Videre har jeg forsøkt å styrke validiteten ved å

ta leseren med på og synliggjøre i selve analysen hvordan jeg har tenkt, hvilke momenter i de

forskjellige sitatene jeg har lagt til grunn for mine tolkninger, hvordan jeg har koplet teori og

empiri osv.

Under tolkningen og analysearbeidet har jeg vært opptatt av å formidle fangenes beskrivelser

og deres opplevelser av de tre forebyggende tiltakene. Men som jeg har drøftet tidligere vil

framstillingen være preget av min subjektive rolle som forsker/student. Mitt ståsted i

kriminologien og mine sosiale briller har således vært førende for tolkningen og analysen av

intervjuene.

Å velge side

I boken Psychological Survival forteller Cohen og Taylor (1981) om fangers erfaringer med

lang tids innesperring i et “maximum security prison” i England. Gjennom samtaler med

fangene over en tre-års periode, hevder de at det var umulig å ikke føle sympati for fangene og

deres situasjon. Dermed ble det uungåelig å velge side med fangene. De hevder at:

“Being on the men’s sides was an essential part of the research endeavour. But
such taking of sides does not imply anything like a blanket moral approval for
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what some of the men had done to get them in prison” (Cohen og Taylor
1981:192).

I sin undersøkelse har de bare snakket med fanger og ikke med ansatte ved fengselet. Samtidig

som Cohen og Taylor påpeker at det kunne ha vært verdifullt å få kjennskap til hvordan de

ansatte vurderte ulike situasjoner, så de det som nærmest umulig å skulle se begge sider

samtidig.

Det har vært mitt hovedformål med denne oppgaven å få fram fangenes erfaringer og

opplevelser, og de ansatte har som nevnt hatt en sekundær rolle. På bakgrunn av det har et

slikt valg av side for fangene og deres situasjon heller ikke vært uungåelig for meg. I likhet

med Berit Vegheim (1995) tror jeg en økt fokusering på fengselbetjentene og andre ansatte

ved fengselet, ville gitt meg en annen versjon av de tre forebyggende tiltakene. Men det ville

ikke nødvendigvis gitt meg en “riktigere” versjon. De erfaringene og  meningene til de

fangene jeg intervjuet er verdifulle fordi, som Vegheim (1995:14) sier det: “[...] de gjenspeiler

deres subjektive opplevelse av fengslet”.

Kvale hevder i den forbindelse at en vanlig reaksjon på kvalitative intervjuresultater er at de

ikke er troverdige, men partiske. En ikke erkjent partiskhet kan ugyldiggjøre resultatet av en

intervjuundersøkelse. En erkjent partiskhet kan derimot være med på å: “[...] belyse enkelte

sider ved fenomenene som undersøkes, hente frem nye dimensjoner og bidra til en

kunnskapskonstruksjon med mange perspektiver” (Kvale 1997:206). Jeg mener selv å ha vært

bevisst på mitt valg av side, og at min partiskhet derfor er erkjent. I enkelte tilfeller kunne det

vært interessant å få mer kjennskap til hvordan de fengselsansatte vurderte og opplevde ulike

situasjoner, men en likevektig framstilling av begge sider hadde nok uansett medført

vanskeligheter. Endelig tror jeg at fangene opplevde det som positivt at det var de som stod i

fokus og de som skulle bli hørt, og det var som nevnt et viktig moment for meg.
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5  MYNDIGHETENES INTENSJONER - BAKGRUNN,

MÅLSETTINGER OG PEDAGOGISK FORANKRING

I dette kapitlet vil jeg se på hva som har vært myndighetenes intensjoner med kontrakt-

soningen, soningsplanene og kontaktbetjentordningen. Jeg vil først redegjøre for tiltakenes

kriminalpolitiske bakgrunn og myndighetenes mer generelle målsettinger med forebyggende

tiltak som igangsettes i fengslene. Deretter vil jeg se på tiltakenes pedagogiske forankring i

konsekvenspedagogikken og realitetsterapien. I tillegg til denne mer overordnede bakgrunnen

mener jeg at kontraktsoningens, soningsplanenes og kontaktbetjentordningens bakgrunn og

målsettinger også kan spores i mer konkrete prosjekter innenfor fengselsvesenet. I siste delen
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av kapitlet vil jeg derfor redegjøre for hvert av tiltakenes konkrete bakgrunn og deres

tilhørende målsettinger.

5.1  TILTAKENES KRIMINALPOLITISKE BAKGRUNN OG MÅLSETTINGER

I det følgende vil jeg beskrive kriminalomsorgens hovedmål, og hvordan de tre tiltakene må

ses i lys av det. Jeg vil også vise hvordan tiltakene er en del av en differensiert soningstrategi.

Kriminalomsorgens arbeid er prinsipielt forankret i fengselsloven av 12. desember 1958. I

dette tilfellet er det to paragrafer som er essensielle:

•  i § 9 heter det at: “I fengsel innsettes personer som skal utholde straff av
fengsel [...]”.

•  og i § 14 heter det at: “De innsatte skal behandles med fasthet og alvor og slik
at deres muligheter for tilpasning i samfunnet søkes fremmet. Skadelige
virkninger av frihetsberøvelsen skal så vidt mulig forebygges eller bøtes på”.

Dette viser at fengselsloven inneholder krav om å både straffe og rehabilitere domfelte. På

bakgrunn av blant annet fengselsovens § 9 og § 14 har kriminalomsorgen utarbeidet to

hovedmål. Det framgår av St.prp.nr.1 (1996-97) at de to hovedmålene for 199713 er:

•  “Gjennomføre de reaksjoner som besluttes av påtalemyndighet eller idømmes
av domstol straks de er rettskraftige.

•  Tilføre kunnskap, ferdigheter og positive holdninger under straffegjennom-
føringen for å bidra til den domfeltes tilpasning til samfunnet og motvirke ny
kriminalitet” (St.prp.nr.1 (1996-97):50).

Kriminalomsorgen skal med andre ord både ta hensyn til rehabilitering av fangene, og

samtidig gjennomføre frihetsberøvelsen i betryggende former. Dette er to målsettinger som er

i sterk innbyrdes strid. Inger Marie Fridhov (1993) hevder at dette avspeiler hvilket dilemma

lovgiverne var i da fengselsloven ble laget i 1958. De ville ikke forkaste fengsel som

straffemetode, samtidig som de innså at isolasjonen hadde skadelige virkninger både på kort

og lang sikt. Fridhov hevder videre at det både er logisk og teoretisk umulig å drive en

                                                
13 Jeg har valgt å ta utgangspunkt i kriminalomsorgens mål for dette året ettersom det var da jeg foretok

intervjuene som oppgaven baserer seg på. Målene er imidlertid stort sett de samme for hvert år.
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organisasjon etter så motstridende målsettinger, og at fengselsvesenet løser dette ved å legge

hovedvekten på gjennomføringen av frihetsberøvelsen. Det samme kan man se i Stortings-

melding nr. 23 (1991-92), der det heter at det er de sikkerhetsmessige hensynene som skal

prioriteres ved en interessekonflikt. I Stortingsmelding nr. 27 (1997-98) er dette enda

tydeligere og mer eksplisitt uttalt:

“Kriminalomsorgens oppgaver bygger på at lovbryteren skal straffes og samfunnet
skal beskyttes. Fengselsvesenet ble etablert av samfunnshensyn, ikke primært for å
møte domfeltes forskjelligartede behov. [...] Innenfor rammen av straffull-
byrdingen skal målet om å unngå skadefølger av soningen og motvirke fremtidige
lovbrudd tilstrebes med tilgjengelige midler” (St.meld.nr.27 (1997-98):29, min
utheving).

Hvilke konsekvenser denne målprioritering får for den praktiske gjennomføringen av

forebyggende og rehabiliterende tiltak, vil jeg komme tilbake til senere i oppgaven.

I følge Fridhov (1993:20) oppnås målet om sikkerhet ved hjelp av: “[...] regelverk, teknisk

kontroll i form av murer, låser, elektronikk, personell og kontroller - og ved hjelp av

menneskelig sosial kontroll”. Målet om sikkerhet påvirker således fengselets struktur, samt

dets institusjonelle og organisatoriske oppbyggning.

Det andre hovedmålet, at fangene skal tilføres “kunnskap, ferdigheter og positive holdninger”,

legger grunnlaget for og forsøkes oppnådd gjennom generelle tiltak som:

•  arbeid

•  skole og undervisning

•  fritidstiltak

•  religiøs virksomhet

I tillegg forsøkes målet oppnådd gjennom igangsettelsen av mer konkrete tiltak som skal virke

atferdspåvirkende og forebyggende. Kontraktsoning, soningsplan og kontaktbetjent er

eksempler på slike tiltak. I praksis blir slike tiltak kun en liten del av fengselets og fangenes

daglige virksomheter og rutiner, men de blir derimot viet stor omtale og tillagt stor vekt når

effekten av tiltakene skal måles i tilbakefall, som kriminalomsorgen har gjort til sin

hovedutfordring:

“Å medverke til redusert tilbakefall til kriminell verksemd er likevel den største
utfordringa for kriminalomsorgsetatane. Mindre tilbakefall vil vere eit viktig
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bidrag til å redusere den samla kriminaliteten i samfunnet” (St.prp.nr.1 (1995-
96):60).

Tilbakefall til kriminalitet innebærer at en som har begått en straffbar handling og er blitt

dømt for det, begår nye lovbrudd igjen senere. Målinger av tilbakefall baserer seg imidlertid

på den registrerte kriminaliteten, mens det faktiske tilbakefall kan man ikke si noe om.14 Det

ideelle ville være at straffedømte lærte av dommen og dens innhold, og dermed ikke begikk

nye straffbare handlinger. Mye tyder på at det ikke er realiteten, og en undersøkelse om

tilbakefall som er gjort blant straffedømte i 1987, viser at 51 % av dem pådro seg en ny

straffereaksjon for forbrytelser i løpet av en tilbakefallsperiode på fem år (Møglestue 1996).

Idar Møglestue fant også at tilbakefallshyppigheten har vært økende gjennom mange år, og

nær fordoblet siden 1951. Dette er tall jeg vil anta har medvirket til at reduksjon av tilbakefall

har blitt definert som en av kriminalomsorgens hovedutfordringer, samtidig som det

legitimerer igangsettelsen av tiltak som kontraktsoning, soningsplaner og kontaktbetjent.

5.1.1  Differensiert soning

I det følgende vil jeg vise at kontraktsoningen, soningsplanene og kontaktbetjentordningen er

et ledd i fengselsvesenets differensierte soningstrategi. Jeg vil gjøre rede for hva strategien

innebærer, og se litt på de konsekvensene et slikt soningssystem kan føre til.

I NOU 1988: 37 Ny fengselslov ble det foreslått et soningssystem som var mer differensiert

enn det daværende systemet. Fengselslovutvalgets forslag innebar en utbygging av sonings-

alternativene; fra lukkede anstalter der sikkerhetsforanstaltningene er strenge, vanlig lukket

anstalt, åpen anstalt, anbringelse i hybelhus og til andre opplegg utenfor anstalt. I følge

utvalget burde soningen være individuelt tilpasset hver fange.

Stortingsmelding nr. 27 (1997-98) Om kriminalomsorgen legger Fengselslovutvalgets forslag

til grunn for sin drøftelse av et differensiert soningssystem. En trinnvis utslusing til åpnere

soning må i følge meldingen stille større krav til fangene, de må vise at de er motivert og at de

tar ansvar for sin egen situasjon. Videre skal soningen gjennomføres med større systematikk

og være mer målrettet enn tidligere. I følge stortingsmeldingen skal differensieringen skje på

                                                
14 Differansen mellom registrert og faktisk tilbakefall (kriminalitet) betegnes som mørketall.
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bakgrunn av fangenes utvikling og eventuelle framskritt mens de soner, derav navnet

progresjonssoning. Noen av forutsetningene for å etablere et system basert på progresjon, er

soningsplaner, kontaktbetjent og påvirkningsprogrammer som f.eks kontraktsoning.

Stortingsmeldingen tar høyde for at en differensiert soning basert på progresjon ikke egner seg

for alle fanger. Begrensninger i forhold til fangens motivasjon, krav om samtykke og egnethet,

sikkerhets- og kontrollvurderinger og straffetidens lengde kan være med på å hindre fangen i å

gjennomføre en slik strukturert soning. Disse fangene må sone under vanlige forhold, i

meldingen betegnet som basissoning. En tilbakeføring til denne basissoningen blir også

alternativet for fanger som bryter forutsetningene for progresjonen, ved at de f.eks. ikke lenger

viser ansvar for sin egen situasjon og/eller oppfører seg i strid med soningsstedets regler. Hvis

det er ressursmessig mulig skal fangene som soner under vanlige forhold få tilbud om å delta i

ulike påvirkningsprogram og andre fagopplegg.

På bakgrunn av dette vil jeg hevde at det er de ulike soningsalternativene - fra lukket anstalt

via åpen soning og til andre opplegg utenfor anstalt - og gjennomføringen av ulike tiltak og

prosjekter, som muliggjør en differensiering av fangene. Den enkelte fangens motivasjon og

ansvarlighet vurderes blant annet ut fra vedkommendes deltakelse i ulike tiltak og prosjekter -

deriblant kontraktsoning, soningsplan og kontaktbetjent. Det skal igjen legge grunnlaget for en

vurdering av fangens rehabiliteringsvilje, som igjen er avgjørende for valg av

soningsalternativ. Differensieringen baserer seg med andre ord på en ressursprioritering til de

fangene som selv tar ansvar for å: “[...] komme inn i ei kriminalitetsfri tilvere” (St.prp.nr.1

(1995-96):60).

Differensiering som forskjellsbehandling

Differensiering er ikke noe nytt i fengselssammenheng. Betegnelsene som brukes om dette har

imidlertid endret seg, og det samme har skjedd med virkemidlene som tas i bruk for å skille

mellom fangene. Det tidligere klassesystemet15 ga de fangene som viste flid og god oppførsel

utstrakt adgang til å skrive brev og få besøk, samt at de kunne styre fritiden mer som de selv

ville (NOU 1988: 37). Disse fangene fikk i tillegg mer arbeidspenger, de fikk lov til å ha

                                                
15 Innført i Botsfengselet i 1869, og opphevet i 1952  (NOU 1988: 37).
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klokker, bruke tobakk og abonnere på et tidsskrift eller ukeblad. I dag er det også flid og god

oppførsel - betegnet som motivasjon, ansvarlighet og rehabiliteringsvilje - som er avgjørende

for fangenes soningsforhold, men det dreier seg ikke lenger om tobakk, klokker og penger.

Dette er i dag tilgjengelig for alle fanger. I stedet legger oppførselen og motivasjonen

grunnlaget for om du får sone i åpen eller lukket anstalt, eller om du eventuelt kan sone

dommen ferdig i et hybelhus. I tillegg kan det bli bestemmende for hvilke påvirknings-

programmer og tiltak du får tilbud om å delta i.

I følge ordbokdefinisjonen innebærer differensiering å dele opp noe som tidligere har dannet

en ensartet og hel gruppe, ved å skape “forskjelligheter” innenfor gruppen (Fremmedordbok

1986). Denne definisjonen viser at differensiering innebærer en forskjellsbehandling. I dette

tilfellet har vi sett at det dreier seg om en forskjellsbehandling av fanger. Fangene som gruppe

skal på bakgrunn av sin oppførsel og motivasjon deles opp og tilbys ulike soningsforhold. Så

kan man spørre seg om dette er et gode eller et onde. På den ene siden er det jo fint at de

fangene som har lyst til å benytte tiden mens de soner til noe konstruktivt, og samtidig

oppfører seg bra, får noe igjen for det ved f.eks. å få sone i et åpent fengsel. I et

rehabiliteringsperspektiv synes også dette som en fornuftig tanke. Det er også rimelig å tro at

differensieringen framstår som en fordelaktig ordning for disse fangene. For de fangene som

derimot ikke får noe tilbud og fortsatt må sone i et lukket fengsel, vil trolig ordningen

oppleves som urettferdig. Samtidig er det slik at hva som betegnes som konstruktiv og

premierbar soning, ikke avgjøres av fangen selv, men av fengselet. Det innebærer at det er den

“flinke” fangen som følger fengselets opplegg som premieres med flest goder, og at det derfor

fører til en ensidig premiering av én type atferd.

I lys av dette mener jeg at differensiert soning fører til en forskjellsbehandling av fangene som

er prinsipielt uheldig, til tross for at det kan føre til fordeler og bedre soningsforhold for

enkelte. Det vil ikke si at jeg er negativ til at enkelte får bedre soningsforhold, men jeg mener

det heller burde være slik at alle fangene fikk det samme tilbudet og de samme mulighetene.

Så lenge ikke fangene får de samme tilbudene vil jeg hevde at ordningen strider mot

prinsippet om likebehandling av fangene. Hva som er lik behandling kan selvfølgelig variere,

men det er en diskusjon jeg ikke vil begi meg inn på her.16 For å bedre illustrere mitt

                                                
16 Se i stedet NOU 1988: 37:53-56.
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standpunkt vil jeg trekke en parallell til skolen: Hvis skolen hadde prioritert ressursene på de

flinkeste elevene og kun fokusert på en oppfølging av dem, hadde det blitt lite til overs for de

mindre flinke og deres situasjon kunne dermed blitt forverret. Like urettferdig som det

fremstår i en skolesituasjon, mener jeg differensiert soning er overfor fangene.

En av grunnene til at det tidligere nevnte klassesystemet ble opphevet i 1952, var fordi

ordningen ble oppfattet som en motsats til ideen om human fangebehandling (NOU 1988: 37).

Hvorfor fengselsvesenet stadig ønsker en slik differensiert soning er kanskje fordi det

forenkler kriminalomsorgens dilemma om å både straffe og rehabilitere fangene. Systemet

innebærer jo at man ensidig kan straffe de fangene man mener utgjør en trussel for samfunnet,

mens man kan rehabilitere de fangene man mener gjør seg fortjent til det. Denne diskusjonen

vil jeg komme tilbake til senere i oppgaven.

*   *   *

Oppsummerende kan man si at de forebyggende tiltakene som er sentrale for denne oppgaven,

er igangsatt for å imøtekomme kriminalomsorgens andre hovedmål; å rehabilitere fangene slik

at tilbakefallet reduseres. Samtidig blir også det første hovedmålet om å straffe domfelte

viktig ettersom det legger rammer for den rehabiliterende og forebyggende målsettingen. I

tillegg har vi sett at tiltakene er et ledd i fengselsmyndighetenes differensierte soningsstrategi.

5.2  DEN PEDAGOGISKE FORANKRINGEN

I dette delkapitlet vil jeg gjøre rede for kontraktsoningens, soningsplanenes og kontaktbetjent-

ordningens forankring i konsekvenspedagogikken og realitetsterapien. Tiltakenes forankring i

de to pedagogiske retningene er ikke eksplisitt uttalt i Stortingsmelding nr. 27 (1997-98) Om

kriminalomsorgen, men jeg vil hevde at meldingens innhold er preget av disse

tankeretningene. Både Nina Strømmens (1998) gjennomgang av stortingsmeldingen og de

siterte utdragene fra samme stortingsmelding foran i oppgaven, underbygger dette. For å si det

med Paul Larssons (1993) ord - som igjen viser til funn fra egen undersøkelse om

samfunnstjenste - har pedagogikken gjort sitt inntog i kriminalomsorgen:
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“[O]ppfatningen av avvikeren som biologisk, psykisk eller sosialt behandlings-
trengende ser ut til å ha blitt erstattet av den umodne, moralsk mangelfullt
utviklede. Det er i dag lite snakk om at avvikeren skal behandles til normalitet.
Derimot ser det ut til at den rådende oppfatning av hva som bør gjøres med
avvikeren er av pedagogisk og terapeutisk art. Han skal ikke behandles, men
læres” (Larsson 1993:34-35).

De faglige termene som benyttes i den forbindelse er i følge Larsson konsekvenspedagogikk

og realitetsterapi. Det er også disse pedagogiske retningene Strømmen (1998) legger vekt på i

sin argumentasjon for pedagogikkens inntog i kriminalomsorgens bekjempelse av

kriminalitet.

Videre er det slik at institusjoner som ensidig hevder å enten basere seg på realitetsterapi

(Drammen kretsfengsel) eller på konsekvenspedagogikk (Leira kretsfengsel), begge benytter

seg av kontraktsoning, soningsplaner og kontaktbetjent (jmf. Fridhov og Hammerlin 1994,

Mikkelsen og Larsen 1994 og Hammerlin 1994[b]). I følge et notat fra direktør Erik Såheim

(1996) ved Bastøy landsfengsel, baserer ikke Bastøy seg ensidig på én pedagogisk retning,

men arbeidet der er blant annet inspirert av konsekvenspedagogikken. De tre tiltakenes

forankring i de to pedagogiske retningene vil også tydeliggjøres i gjennomgangen av

tiltakenes mer konkrete bakgrunn og målsettinger.

Jeg vil nedenfor foreta en kort presentasjon av konsekvenspedagogikken og realitetsterapien.

Deretter vil jeg rette et kritisk blikk på enkelte aspekter ved teoriene og se hvilket

menneskesyn retningene representerer.

5.2.1  Konsekvenspedagogikken

Konsekvenspedagogikken er utviklet av den danske filosofen og psykologen Jens Bay. I

boken Avvikerne og ansvaret (1982) redegjør han for denne pedagogiske retningen. Min

framstilling av konsekvenspedagogikken vil i det følgende basere seg på denne boken.

En grunntese innen konsekvenspedagogikken er at: “[...] mennesket er det som mennesket

viser seg å være i sine handlinger” (Bay 1982:12). Mennesket er ikke noe i seg selv, men er

bare i selve handlingen. Mennesket er et tenkende og handlende vesen med fri vilje, og det

blir således konsekvensene av sitt valg. Gjennom evnen til å tenke har individet frihet til å
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velge, og derfor må man gjøres ansvarlig for valget. Det forutsettes at ingen situasjoner er

absolutt tvingende og at alle situasjoner inneholder flere handlingsmuligheter. Derfor tvinges

ingen til å handle på en bestemt måte, selv om handlingene kan påvirkes av andre handlinger

og sosialt press. Gjennom å forstå og innse at ens handlinger har konsekvenser, kan individet

oppleve at det er ansvarlig og kan velge fritt. For at dette skal skje må en negativ handling få

en negativ konsekvens, samtidig som bakgrunnen for handlingen, eller sinnelaget, ikke

tillegges noen vekt. Dette fører ikke nødvendigvis til at man slutter å begå uansvarlige

handlinger, men at man vet før man handler at man kommer til å bære konsekvensene av sine

handlinger. Dette kan illustreres med kontraktsoningen som eksempel; hvis man soner på

kontrakt og avleverer en positiv urinprøve betegnes ikke refs eller tilbakesendelse til lukket

anstalt i dette perspektivet som straff, men som en konsekvens av en selvvalgt handling.

Vedkommende som avleverte positiv urinprøve kjente på forhånd konsekvensen av

handlingen, og var således fri til å velge å ruse seg eller ikke.

Det er ikke bare gjennom sine handlinger at mennesket viser hva det er, det skjer også i

relasjon til andre mennesker. Dette fordi det er først når andre mennesker definerer en

handling som ydmykende at handlingen blir nettopp det. Konsekvenspedagogikken hviler på

et felles normgrunnlag, og det er derfor viktig at normene framstår som en felles rettesnor i

enhver situasjon. Avvik oppleves i konsekvenspedagogikken som en sviktende overlevering

av disse samfunnsnormene. I hjemmet og i skolen har den normative opplæringen uteblitt, og

kameratgruppen har overtatt rollen som normgivere. For å dekke de grunnleggende

menneskelige behov handler avvikeren annerledes enn de normbundne, og i pedagogiske

institusjoner må avvikeren derfor læres til å ta konsekevensene av sine handlinger og de

valgene vedkommende gjør.

5.2.2  Realitetsterapien

Realitetsterapi er en behandlingsform som er grunnlagt og utviklet av psykiateren og

psykologen William Glasser. Terapiformen betegnes som et oppgjør med den tradisjonelle

psykoterapiens diagnostisering og klassifisering av psykiske lidelser. Min presentasjon av

realitetsterapien bygger på Glassers bok Realitetsterapi - teori og praksis (1974). Det vil

framgå av presentasjonen at teorien har flere likhetstrekk med konsekvenspedagogikken.
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Ansvarlighet er et av de sentrale begrepene i realitetsterapien. Det defineres som: “[...] evnen

til at tilfredsstille sine behov på en sådan måde, at det ikke fratager andre muligheden for at få

deres behov tilfredsstillet” (Glasser 1974:28). Det underliggende problem er at vi alle har de

samme behovene - selvrespekt og respekt fra andre - men at våre evner til å tilfredsstille dem

er forskjellig. I følge Glasser er det de menneskene som ikke har evnen til å tilfredsstille sine

behov, som havner i fengsel eller i psykiatriske institusjoner. Derfor betegner han dem som

uansvarlige, og denne uansvarligheten ses som et resultat av foreldrenes manglende

oppdragelse. Samtidig lider de som ikke i stand til å få sine grunnleggende behov dekket, av

en følelse av utilstrekkelighet. De benekter realitetene i den verden de lever i og de må derfor

oppgi sin forestilling om verden, og erkjenne at de kun kan få dekket sine behov innenfor

realitetenes rammer. Et viktig moment for å få tilfredsstilt de grunleggende behovene, er en

involvering med andre mennesker. Alle mennesker som har et psykisk problem eller begår

lovbrudd, mangler i følge Glasser en riktig involvering med et annet menneske.

Realitetsterapien og dens fokus på involvering er således en måte å hjelpe mennesker å få

dekket de grunnleggende behovene, slik at de samtidig blir ansvarlige.

Realitetsterapien er først og fremst opptatt av atferd, framfor holdninger, og teorien

beskjeftiger seg derfor ikke med årsakene til at et individ handler som det gjør. Også her er det

konsekvensene av handlingene som er det essensielle. Derfor er det viktigere å spørre hva

vedkommende gjør, enn hvorfor det gjør det. Hva som er riktig (ansvarlig) og gal (uansvarlig)

atferd må ses i forhold til samfunnets normer og moral. Pasienten må konfronteres med

forskjellen mellom de verdinormer de vedkjenner seg som akseptable normer og det liv de

lever. På den måten gjøres individene mer ansvarlige, og de får tilfredstilt grunnleggende

behov innenfor de aksepterte normene.

5.2.3  Et kritisk blikk på de to pedagogiske retningene

Presentasjonen av konsekvenspedagogikken og realitetsterapien viser at det er forskjeller, men

også likheter mellom de to pedagogiske retningene. Som vi skal se er det også betydelige

likheter i det menneskesynet som teoriene gjenspeiler. I tråd med Larsson (1993) vil jeg hevde

at kritikken mot de to pedagogiske retningene i stor grad er sammenfallende. Jeg har derfor

valgt å diskutere de to teoriene samlet.
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Et positivt trekk ved de to teoriene er at de tar avstand fra et deterministisk syn på mennesket

ved at de innebærer en tro på at mennesket kan forandre seg. Mennesket blir ikke fratatt sin

handlingsfrihet og heller ikke underlagt andres vilje eller strukturer som det ikke kan bryte

med. På den annen side hevder Hammerlin og Larsen (1997:192) at troen på endring kan føre

til en alvorlig nederlagsfølelse når det knyttes sammen med individets eneansvar: “Det kan

forstås slik at det er bare en selv som er ansvarlig for det mislykte”. Videre stiller de spørsmål

om det ikke er sider ved samfunnet og den kollektive organisering som bør endres før man

krever endringer av individet.

Et annet trekk som umiddelbart framstår som positivt ved konsekvenspedagogikken og

realitetsterapien, er den betydningen andre mennesker har i behandlingen av avvikeren. Den

praktiske gjennomføringen av de to pedagogiske retningene innebærer en sterk involvering og

åpenhet mellom behandler og avviker. I fengselssammenheng kan dette være mellom fange og

fengselsbetjent, eller med en utenforstående importert behandler.17 Men framstår fengselet

som et egnet miljø for en slik påkrevet gjensidighet og åpenhet? I følge Bay (1982) vil

fengselsmiljøet føre til en styrking av en negativ sosial og psykologisk utvikling. Skal en klare

å bremse en eventuell kriminell utvikling må dette skje i pedagogiske institusjoner og ikke i et

fengsel. I forhold til kriminalomsorgens daglige arbeid med samfunnstjenestedømte ser

Larsson (1993) få spor av konsekvenspedagogikken og realitetsterapien. En av grunnene til

dette hevder Larsson er mangelen på bemanningsmessige eller økonomiske ressurser til å

gjennomføre et slikt opplegg i praksis. For å oppnå den påkrevde gjensidigheten og

forståelsen mellom den dømte og tilsynsføreren forutsetter det at man har tid til å bli kjent,

men også en viss vilje til å inngå i et slikt forhold. I følge Larsson var dette derimot stort sett

fraværende:

“Jeg fant lite som tydet på at det pedagogiske syn har slått gjennom i praksis som
annet enn legitimering av bruken av reaksjoner overfor dømte som har begått
vilkårsbrudd eller oppført seg lite tilfredsstillende. Til dette ser den ut til å fungere
godt som rettferdiggjørende ideologi [...]” (Larsson 1993:40).

                                                
17 Fengselsvesenets importmodell som ble innført i løpet av 70- og 80-tallet, innebærer at ordinære skole-, kultur-

og helsemyndigheter har overtatt ansvaret for henholdsvis undervisning, kulturtilbud og helsesektor innenfor

murene (Fridhov 1997). Sosialtjenesten og arbeidsmarkedsetaten er foreløpig ikke inkludert i dette. I følge

Fridhov har importmodellen vært med på å åpne fengslene både for innsyn og utsyn.
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*   *   *

I den videre kritikken av konsekvenspedagogikken og realitetsterapien har jeg hovedsakelig

valgt å legge vekt på to momenter ved de to teoriene som jeg finner mest relevant for

oppgavens tema, og berettiget en mer inngående kritikk; fokuseringen på individet og

samfunnsnormenes betydning. Men først vil jeg si noe om mennesket som rasjonell aktør,

som jeg mener er en forutsetning de to teoriene bygger på.

Mennesket som rasjonell aktør

Når individene oppfattes som rasjonelle aktører, ses lovbruddet som et resultat av at fordelene

ved lovbruddet oppfattes som større enn kostnadene (Hauge 1996).18 Implisitt i at mennesket

oppfattes som en rasjonell aktør, ligger antakelsen om at mennesket har fri vilje, og at

handlingene er et resultat av dette. Ved at det foregår en rasjonell overveielse mellom kostnad

og nytte, er det resultatet av denne overveielsen som bestemmer hvilken handling som velges.

Man kan prøve å påvirke individet, men uansett er det individet som selv må ta avgjørelsen.

Individet er således ikke determinert av arv eller miljø, og handlingen er individets ansvar.

Max Weber sondrer mellom handlinger som er formålsrasjonelle og handlinger som er

verdirasjonelle (Hauge 1996).19 En formålsrasjonell handling blir iverksatt ut fra en vurdering

om hva som mest effektivt fører til oppnåelsen av et bestemt mål. Hauge hevder at det bare er

de målrasjonelle handlingene som vurderer midler og konsekvenser i forhold til et bestemt

mål. Handlingene baserer seg på en rasjonell plan. Ved en verdirasjonell handling er det ikke

                                                
18 Allmennprevensjon som begrunnelse for straff bygger i stor grad på en modell om det rasjonelt handlende

individ (Hauge 1996). Dette kan vel sies å gjelde særlig for allmennprevensjonens eventuelle avskrekkende

virkning, og mindre for dens eventuelle moral- og vanedannende virkning. Dette fordi straffens moral- og

vanedannende virkning er mer rettet mot individets pliktfølelse til å opptre lovlydig og dets vanemessig

etterlevelse av loven, mens straffens avskrekkende virkning skal skremme individet fra å begå en lovstridig

handling og det gir rom for en rasjonell overveielse om lovbruddets fordeler og ulemper. Det samme gjelder for

tanken om individualpreventiv avskrekking, der avskrekkingen retter seg mot lovbryteren.
19 I tillegg til formålsrasjonelle og verdirasjonelle handlinger, stiller Weber også opp to handlingsmåter som ikke

er rasjonelle; tradisjonelle handlinger og følelsesstyrte handlinger (Moe 1994). Weber understreker at alle de fire

handlingsmåtene er idealtypiske og sjelden opptrer i rene former (ibid.).
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sluttresultatet av handlingen som er det sentrale. Handlingene baserer seg på et overordnet mål

eller ideal ut fra hvilke etiske, moralske eller religiøse verdier man bekjenner seg til (ibid.).

I konsekvenspedagogikken og i realitetsterapien er det kun konsekvensen av den frie

handlingen som er viktig, og ikke hensikten eller intensjonen bak handlingen. Slik jeg ser det

vitner dette om at en formålsrasjonell tankegang ligger til grunn for de to pedagogiske

retningene.20 Dette uttales ikke eksplisitt i beskrivelsen av teoriene, og mennesket som

rasjonell aktør problematiseres heller ikke.

Også Larsson (1993) kritiserer de to pedagogiske retningene for at de ikke diskuterer i hvilken

grad det finnes rasjonelle aktører. Slik jeg ser det kan en av grunnene være at teoriene baserer

seg på og forutsetter at mennesket handler med utgangspunkt i en rasjonell plan, og således

opptrer som en formålsrasjonell aktør. I tråd med dette kritiserer Larsson også teoriene for at

de i liten grad diskuterer mulighetene til å handle fritt i praksis, og i hvor stor grad vi kan

forutsi konsekvensene av våre handlinger.

Individualisme og manglende samfunnsperspektiv

Både konsekvenspedagogikken og realitetsterapien er representanter for et individualistisk

menneskesyn der samfunnsperspektivet er sterkt nedtonet og til dels helt fraværende. I

realitetsterapien tydeliggjøres et individualistisk menneskesyn gjennom forståelsen av det

indre styrte mennesket. Tilfredsstillelsen av de psykologiske behovene er det som styrer

menneskets handlinger. Disse behovene og tilfredsstillelsen av dem er medfødt og ligger i

genene våre. Dette innebærer en positivistisk og biologisk forklaring på hvorfor mennesker

gjør som de gjør (Hammerlin og Larsen 1997). Således ses ikke enkeltmenneskets

utviklingsmuligheter i forhold til et samfunnsnivå eller et gruppenivå. Individualismen

understrekes også i det Glasser tillegger individet det hele og fulle ansvaret for handlingene.

Hammerlin og Larsen betegner denne fokuseringen på individet som en reduksjonistisk og

subjektivistisk posisjon, der alt reduseres til individualisme.

                                                
20 I en innledning til en artikkel av Weber om Vestens rasjonalitet, hevder Dag Østerberg (1990) at en byråkrat er

en formålsrasjonell skikkelse eller samfunnsrolle. I forhold til konsekvenspedagogikkens og realitetsterapiens

fokusering på frihet, er det interessant å se at denne byråkratiske og rasjonelle rollen hevdes å innebære en

redusert frihet for den enkelte, i stedet for en økt frihet som de to pedagogiske retningene argumenterer for.
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Et liknende individualistisk og reduksjonistisk menneskesyn gjør seg også gjeldende i

konsekvenspedagogikken. Dette tydeliggjøres i dimensjonen frihet og ansvar. I konsekvens-

pedagogikken er det en grunnleggende forståelse at mennesket velger fritt og kan derfor velge

hva det vil bli. På den ene siden understrekes det at valgene alltid foregår i en bestemt

situasjon og i en bestemt sosial kultur, og det gir rom for å forstå bakgrunnen for avvikende

eller asosiale handlinger. På den annen side er det individet selv, uavhengig av sin sosiale og

historiske bakgrunn, som må stå ansvarlig for sine handlinger og konsekvensene av de

valgene vedkommende tar.

Strømmen (1998) peker på at en konsekvens ved et slikt individualistisk menneskesyn som

teoriene representerer der det bare er individet som er ansvarlig for sine handlinger, er at

årsakene til avvik kun lokaliseres på individnivå. Dermed ser man helt bort fra

avviksskapende faktorer på samfunnsnivå. I kampen mot kriminalitet vil en slik ensidig

fokusering på individnivå ikke være tilstrekkelig, tatt i betraktning den forskningen som

foreligger på området:

“Forklaringen på kriminalitet angår ulike nivåer - fra individ til samfunn - og
omfatter ulike elementer - atferd, norm og håndhevelse. Ulike perspektiver er
trolig nødvendig dersom man skal ha en mulighet til å fange helheten” (Hauge
1990:131).

De rådende samfunnsnormene - en fraværende diskusjon

Et annet moment ved konsekvenspedagogikken og realitetsterapien som jeg opplever som

problematisk, er deres syn på samfunnets normer som gitte og riktige. En problematisering av,

og diskusjon rundt, hva som er samfunnets normer og moral er fraværende i begge teoriene. I

min presentasjon av realitetsterapien og konsekvenspedagogikken kom det fram at begge

teoriene så årsaken til avvikende atferd som et resultat av manglende innlæring og

overlevering av samfunnets normer. De pedagogiske retningene la derfor til grunn at avvik,

f.eks. kriminalitet, kunne bekjempes ved en innlæring av disse normene, og en

ansvarliggjøring av individene slik at de handlet i samsvar med normene. Det diskuteres

imidlertid ikke hvem sine eller hvilke normer som skal innlæres. Det tas for gitt at det er

samfunnets rådende normer og moral som er riktige, og at individet må tilpasse seg dem. Slik

jeg ser det kan dette også være med på å begrense individenes reelle frihet, ettersom det bare
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er rom for handlinger og atferd som er i overensstemmelse med gjeldene normer og moral.

Samtidig er det interessant å se at Durkheim hevder forbrytelsen er funksjonell for samfunnet

nettopp fordi den antyder at samfunnets rådende normer og atferdsmønstre lar seg endre. På

den måten hindrer forbrytelsen samfunnsordningene å stivne til, men bidrar i stedet til dets

smidighet - og han hevder derfor at: “[...] et samfunn uten forbrytelser er utenkelig”

(Østerberg 1983:109).

I tråd med dette hevder Larsson (1993) at de to teorienes vektlegging av normenes betydning

og opplæringen av den enkelte til å etterleve og følge disse normene, stemmer overens med

kontrollteoretikeres påstand om at vi beveger oss fra et lovstyrt mot et normstyrt samfunn:

“Denne bevegelsen henimot det normstyrte samfunn fører til at det ikke lenger er
bruddet på loven som straffes, men avviket fra normen som reguleres” (Larsson
1993:38).

Larsson trekker paralleller til Michel Foucault (1994) og hans påstand om utbredelsen av det

fengselsaktige system til alle deler av samfunnet:

“Denne nye økonomiseringen med maktmidlene og dens hovedredskap, det
fengselsaktige system, har gjort gjeldende en ny form for “lov”: En blanding av
legalitet og natur, av det påbudte og det gitte - normen. [...] Båret av de
allestedsnærværende disiplinære virkemidler, og med støtte av alle de
fengselsaktige apparater, er den normaliserende myndighet blitt en av vårt
samfunns hovedfunksjoner. Normalitetens dommer er til stede overalt. [...] Det
fengselsaktige nett - med sine store og små anstalter og metoder, med sine
integrasjons-, fordelings-, bevoktnings- og observasjonssystemer - har i det
moderne samfunn dannet den brede basis for den normaliserende myndighet”
(Foucault 1994:269-270).

På bakgrunn av dette hevder Larsson (1993) at de to pedagogiske retningene er et dårlig

utgangspunkt for en dypere forståelse av andre mennesker. Derimot hevder han at de er

velegnet for å kontrollere og normalisere mennesker gjennom en innlæring av samfunnets

allerede gitte normer og moral.

*   *   *

Oppsummerende kan man si at menneskesynet ved konsekvenspedagogikken og

realitetsterapien er individualistisk og liberalistisk, de har et ahistorisk og sterkt nedtonet
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samfunnssyn. Det legges stor vekt på rasjonalitet i fokuseringen på menneskets frie vilje og

ansvarlighet, samt et konsensussyn i forhold til gjeldende normer. Ettersom jeg hevdet at

kontraktsoningen, soningsplanene og kontaktbetjentordningen er forankret i konsekvens-

pedagogikken og realitetsterapien, vil det gjennom oppgaven gå fram at innvendingene

ovenfor også kan gjelde for disse tiltakene.

5.3  TILTAKENES KONKRETE UTGANGSPUNKT

Jeg har til nå redegjort for kontraktsoningens, soningsplanenes og kontaktbetjentordningens

kriminalpolitiske bakgrunn, og deres pedagogiske forankring. I det følgende vil jeg gjøre rede

for de tre tiltakenes konkrete bakgrunn og målsettingene ved dem. I enkelte tilfeller vil

tiltakens bakgrunn og tiltakenes målsettinger gå over i hverandre.

5.3.1  Kontraktsoning

Bakgrunn

Kontraktsoningen ble igangsatt for å bidra til å redusere stoffmisbruk i fengslene.

Soningsformen kom som følge av en aksjon mot narkotika som ble gjennomført i norske

fengsler på midten av 1980-tallet (Hammerlin 1993). Narkotikaaksjonen var da det største og

mest omfattende tiltaket som har vært iverksatt i kampen mot narkotika i norske fengsler.

Aksjonens mål var å: “[...] minimalisere den ulovlige innsmugling, spredning og bruk av

narkotika i fengselsvesenets anstalter” (Bødal, Fridhov og Hammerlin 1988:11). For å nå disse

målene skulle det settes i verk både positive og restriktive tiltak. De positive tiltakene skulle

styrke anstaltmiljøet og slik redusere behovet for narkotika (f.eks. kontraktsoning), mens de

restriktive tiltakene var kontrollerende tiltak som skulle hindre innsmugling (ibid.).21 Det

                                                
21 De restriktive tiltakene som narkotikaaksjonen førte til var:

- overføring til andre anstalter
- kontroll i forbindelse med permisjoner
- kontroll ved besøk
- bruk av visitasjonspatrulje
- bruk av urinkontroll
- kroppsundersøkelse
- heving av refselsesnivået
- utvidet samarbeid med politiet (Bødal, Fridhov og Hammerlin 1988:24)
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hadde allerede i 1982 blitt opprettet kontraktsavdelinger ved Trondheim kretsfengsel og

Ullersmo landsfengsel, men soningsformen ble for alvor lagt vekt på under og etter aksjonen i

1987.

Fengselsvesenets adgang til å kontrollere narkotika er i utgangspunktet regulert i

fengselslovens § 30 a:

“Dersom det er grunn til mistanke om at en innsatt har brukt et rus- eller
bedøvelsesmiddel, kan direktøren bestemme at det skal tas urinprøve,
utåndingsprøve eller andre undersøkelser av ham som kan skje uten fare eller
nevneverdig ubehag”. (Min uthevelse)

Hovedvilkåret er altså at det må foreligge grunn til mistanke om at fangen har brukt et rus-

eller bedøvelsesmiddel. I følge Ståle Eskeland (1989:291) innebærer dette at det må: “[...]

foreligge ytre omstendigheter som gir grunn til å tro at fangen kan være påvirket på det

tidspunkt undersøkelsen iverksettes”. Det at en fange er eller har vært stoffmisbruker er derfor

ikke nok. Hvis en fange derimot har hatt permisjon med mulighet til å skaffe seg stoff, kan det

gi grunn til sterk nok mistanke slik at § 30 a kan komme til anvendelse. Innføringen av

kontraktsoning der fangene gir samtykke til frivillig å avgi urinprøve, gjør det mulig for

fengslene å gå utenom denne paragrafen og det kan derfor tas urinprøve uten at det foreligger

grunn til mistanke. Eller man kan snu på det, slik som Erik, en av fangene, gjør:

“[...] vi skriver under på at det er greit at de mistenker oss hele tiden, og at det er
bare å sjekke i vei [...].” (Erik)

I følge Hammerlin (1993) er kontraktsoning basert på, og en forlengelse av, ulike

rehabiliterende ideer som ble utviklet på 1970-tallet. Selve ideen om kontraktsoning er hentet

fra Sverige, som allerede i 1978 opprettet den første kontraktsoningsanstalten - Østeråker

(Skjolde 1993). Målet var her å få en rusfri avdeling, samtidig som det skulle være en hjelp til

fangene selv (Fridhov og Hammerlin 1994). I tråd med konsekvenspedagogikken var

kontraktsoningen basert på en frivillighet der menneskets eget valg utgjorde fundamentet, og

                                                                                                                                                        
Undersøkelse av kroppens hulrom er hjemlet i § 30 a i fengselsloven. For dette kreves det særlig grunn til

mistanke om at fangen skjuler rus- eller bedøvelsesmidler i kroppen, og undersøkelsen kan bare utføres av

helsepersonell. Fengselsreglementets § 64.4 gir adgang til å kroppsvisitere besøkende.
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soningsformen framstod som en reaksjon mot behandling basert på tvang

(“Hasselamodellen”).

Varierende kontraktsoningsformer med varierende mål

Kontraktsoningstilbudet framstår i praksis som svært forskjelligartet og varierer fra anstalt til

anstalt. Det medfører igjen at målsettingen ved kontraktsoningen også varierer mellom de

ulike anstaltene. Hammerlin (1993) deler således kontraktsoningsformene i en snever variant,

og i en utvidet variant. Han understreker at dette er et analytisk skille og at det i realiteten er

svært få av disse rene formene for kontraktsoning. Den snevre kontraktsoningsformen har som

hovedmålsetting at kontraktavdelingen eller kontraktsoningsanstalten skal være stoff- og

rusfri (“den rusfrie avdelingen i sentrum”). Den utvidete kontraktsoningsformen tar

utgangspunkt i fangens stoff- og rusproblemer, i tillegg til en hovedmålsetting om å holde

fangen og avdelingen rusfri (“den enkelte fangen i sentrum”).

I den snevre kontraktsoningsformen eksisterer det ikke noen sosialpedagogisk idé om

rehabilitering av fanger med rusproblemer. Virksomheten er mer institusjonelt begrunnet enn

den er rettet mot fangenes individuelle behov. Det blir dermed snakk om en kontraktsoning i

navnet, som har den formelle skriftlige avtalen, men som ikke har et gjennomtenkt opplegg

utover tradisjonell fengselstenkning og vanlige positive tiltak (KRUS-rapport nr.1, 1991).

Denne formen for kontraktsoning gjennomføres som regel i form av individuelle kontrakter i

vanlige fengselsavdelinger, eller i rene kontraktsavdelinger i åpne og lukkede fengsler

(Hammerlin 1993). Kontrollaspektet framstår som mer rendyrket der kontraktsoningen i

hovedsak er begrunnet på bakgrunn av institusjonens interesser.

I den utvidete kontraktsoningsformen kommer rehabiliteringsperspektivet inn, og

hovedmålsettingen er som nevnt å holde både den innsatte og avdelingen rusfri. Man baserer

seg på sosialpedagogiske prinsipper, og gjennom soningsplaner, individuelle og kollektive

opplegg innenfor skole, arbeid, fritid og fysisk trening forsøker man å styrke den enkelte

fangens sosiale, fysiske og psykiske kompetanse (KRUS-rapport nr.1, 1991). Slik skal det bli

et institusjonelt, et kollektivt og et individuelt ansvar for rehabiliteringen. Bruken av

sosialpedagogiske prinsipper vil variere fra anstalt til anstalt, men praksisen og metodikken vil

uansett bygge på en tro om at individet utvikler seg ved hjelp av positiv og negativ
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sanksjonering (ibid.). I motsetning til den snevre kontraktens mer rendyrkete kontrollfunksjon,

tyder det på at hjelpeaspektet er mer framtredende i denne utvidete formen der individets

behov står mer sentralt.

Det som gjenstår som felles for den snevre formen og den utvidete formen for kontraktsoning

blir således kontraktsinngåelsen mellom fangen og fengselet - den skrevne kontrakten om at

fangen forplikter seg til å sone rusfritt - og kontrollen og sanksjonene. Samtidig ser vi en

felles overordnet målsetting om at rusfriheten igjen skal virke reduserende på

tilbakefallsprosenten. Gjennomføringen av kontraktsoning på Bastøy landsfengsel og hvordan

den kan plasseres i forhold til de ulike kontraktsoningsformene, vil jeg komme tilbake til

senere i oppgaven.

5.3.2  Soningsplaner

Bakgrunn

Jeg vil legge vekt på to momenter som tilsammen utgjør bakgrunnen for igangsettelsen av

soningsplanene; tjenestemannsrolleprosjektet og fengselsreglementet. Soningsplanene

betegnes også som sonings- og framtidsplan, men jeg har funnet det hensiktsmessig å

hovedsakelig bruke betegnelsen soningsplan.

Tjenestemannsrolleprosjektet (TR-prosjektet) ble igangsatt ved tre fengsler i 1988, og varte

fram til 1991.22 Prosjektet innebar en: “[...] erkjennelse av at noe måtte gjøres for og av

tjenestemannsgruppa, en av de aller viktigste ressursene i fengselsvesenet” (Hammerlin

1992:5). Tanken var at en utvikling av denne ressursen også er et bidrag til utviklingen

generelt i fengslene. Målet med prosjektet var derfor å få til en jobbendring for de ansatte ved

å utforme en fengselsbetjentprofesjon som var mer tilpasset en “tidsmessig fangebehandling”

(Hammerlin 1992:6).

Begrepet tidsmessig fangebehandling er i følge Hammerlin blitt en retningsgivende

formulering for dagens fangearbeid og fangebehandling. Han definerer begrepet som: “[...] en

fangebehandlingsforståelse som tar utgangspunkt i den kunnskapen som man har om dagens

                                                
22 Disse tre fengslene er Ullersmo landsfengsel, Drammen kretsfengsel og Åna kretsfengsel.
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fangegruppe og den enkelte fanges særegne problemer og behov” (Hammerlin 1992:9). Videre

kopler han begrepet til humanistiske prinsipper og internasjonale avtaler om fangebehandling,

og ser det som en grunnleggende faktor for de forskjellige sosialpedagogiske modellene som

anvendes i fangebehandlingen og i fengselsarbeidet.23 På den måten blir rehabilitering av

fangene en viktig oppgave ved siden av betjentenes arbeidsoppgaver knyttet til sikkerheten

ved fengslene.

Som et av delmålene i arbeidet med TR-prosjektet ble bl.a. soningsplaner - og

kontraktsoning24 og kontaktbetjent - ansett for å være et viktig satsingsområde. I Hammerlins

(1992) evaluering av prosjektet går det derimot fram at gjennomføringen av soningsplanene

ikke var kommet skikkelig igang i prosjektperioden mellom 1988 og 1991. I 1992, da

evalueringen ble foretatt, var soningsplanene fremdeles lite praktisert, men det ble der hevdet

at de skulle utvikles videre og gjennomføres på sikt.

Grunnlaget for soningsplanene som i dag er aktuelle i norske fengsler kan man også se spor av

i fengselsreglementet av 12. desember 1961. I § 52 heter det:

“[F]or innsatte som skal utholde frihetsberøvelse i mer enn 6 måneder, [skal det]
snarest etter mottakelsen foretas en undersøkelse av den innsattes personlige og
sosiale forhold. Til undersøkelsen brukes et særskilt skjema.
[...]
Opplysninger skaffes til veie [bl.a.] ved samtaler med den innsatte selv.
[...]
Lederen for undersøkelsen [en tjenestemann] skal på grunnlag av de opplysninger
og vurderinger som er kommet fram, i konklusjonens form gi forslag til ulike
tiltak”.

En nærmere gjennomgang av soningsplanenes innhold og mål vil tydeliggjøre deres

sammenheng med fengselsreglementets § 52.

                                                
23 Eksempler på slike sosialpedagogiske modeller kan være systemteori, kontrollteori, realitetsterapi, konsekvens-

pedagogikk og virksomhetsteori (Hammerlin og Larsen 1997). Som nevnt har flere fengsler har valgt egne

sosialpedagogiske modeller å arbeide etter: i Drammen kretsfengsel står realitetsterapi i fokus, på Leira

kretsfengsel jobbes det med konsekvenspedagogikk og på Hassel kretsfengsel benyttes virksomhetsteorien.
24 Kontraktsoning var også et av satsingsområdene i TR-prosjektet, men slik jeg ser det ikke et konkret resultat av

prosjektet slik soningsplanene og kontaktbetjentordningen var det. Dette fordi soningsformen allerede var

igangsatt i fengsler som ikke deltok i TR-prosjektet.
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Innhold og mål

Det framgår av St.prp.nr.1 (1994-95) at det i løpet av 1995 skulle utarbeides standardkrav for

utforming av soningsplaner, men slike nasjonale retningslinjer for innhold og praktisk bruk av

soningsplaner i fengslene er foreløpig ikke ferdig utarbeidet. I likhet med gjennomføringen av

kontraktsoning, varierer derfor innholdet i, og den praktiske gjennomføringen av, sonings-

planene i norske fengsler.

En målsetting med sonings- og framtidsplanen er at den skal fungere som et redskap i

oppbyggingen av soningsinnholdet til den enkelte domfelte (St.prp.nr.1 (1995-96)). Det skal

tas utgangspunkt i den type lovbrudd vedkommende har begått, for deretter å kartlegge

fangens personlige og sosiale forhold. Videre skal planen knyttes til annen

programvirksomhet som fangen har behov for (f.eks kontraktsoning), og soningens innhold

skal struktureres. Det vurderes med andre ord hvilke tiltak som skal igangsettes for å nå ulike

delmål, der hovedmålene er å øke vedkommendes kompetanse, endre vedkommendes

holdninger og motvirke videre kriminalitet (St.meld.nr.27 (1997-98)). Ideelt sett skal

soningsplanene igangsette en prosess som kan videreføres ved løslatelsen:

“Ved å lose de innsatte gjennom soningen, hvor innholdet og løslatelsen
planlegges, tror vi at faren for tilbakefall er redusert. Og fengselet fyller lovens
intensjoner om å legge forholdene til rette slik at skadevirkningene blir minst
mulig, og at innsatte er bedre rustet til å møte samfunnsproblemer etter
løslatelsen” (Tjore 1991:16).

Hver enkelt fange skal skrive soningsplanen sammen med sin kontaktbetjent. Ulike temaer

skal berøres:

•  “arbeid
•  utdanning
•  deltakelse i programmer
•  fritidsaktiviteter
•  reaksjoner ved uregelmessigheter
•  rettigheter og plikter for den innsatte” (St.meld.nr.27 (1997-98):61-62).

Planen skal videre uttale seg om soning i lukket og åpen anstalt, bruk av frigangshjem og

hybelhus, og om soning utenfor fengselsanstalt (ibid.). Dette er i tråd med fengselsvesenets

differensierte og progresjonsrettede soning, der større systematikk og målorientering står
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sentralt i fangebehandlingen. Videre framgår det av Stortingsmelding nr. 27 (1997-98) at

planene skal skissere hvilke konsekvenser som skal følge dersom betingelsene brytes, samt

hvilke fordeler som kan gis hvis fangen følger det bestemte opplegget og gjør seg kvalifisert

til endringer i soningsforholdene. Sonings- og framtidsplanen jeg har fått tilsendt fra Bastøy

(se vedlegg 1), tyder på at eventuelle konsekvenser og fordeler ikke er innarbeidet i disse

planene foreløpig.

5.3.3  Kontaktbetjent

Bakgrunn

Som bakgrunn for ordningen med kontaktbetjent, er det tre momenter som er sentrale;

tjenestemannsrolleprosjektet, omorganiseringen av sosialkonsulentenes og sosialsekretærenes

arbeidsoppgaver og ideer hentet fra den danske enhetsbetjenten. Samtidig vil jeg hevde at det

gjennom utarbeidelsen av ordningen med kontaktbetjent, har skjedd en konkretisering av

fengselsbetjentenes ordinære arbeidsoppgaver.

I likhet med soningsplanene og tildels kontraktsoningen, er også kontaktbetjenten et resultat

av Tjenestemannsrolleprosjektet. Foran så vi at prosjektet innebar en erkjennelse av at visse

endringer i betjentrollen var tidsmessig nødvendig, samtidig som det var behov for å gjøre noe

for og av tjenestemannsgruppen (Hammerlin 1992).

TR-prosjektet hadde som mål at den nye betjentrollen på sikt skulle endre form og innhold,

ettersom den tradisjonelle nøkkelrollen ble sett på som for snever og ensidig i forhold til

dagens fangebehandling og institusjonstenkning. Ved å endre på dette ville man tydeliggjøre

mangfoldet og spennvidden i rollefunksjonen og arbeidsoppgavene til fengselsbetjentene

(ibid.). Dette innebærer på den ene siden tradisjonelle sikkerhetsoppgaver, og på den andre

siden oppgaver knyttet til mer sosialt arbeid innenfor sosialpedagogiske modeller:

“Den nye tjenestemannsrollen tar sikte på å gi avdelingspersonalet muligheter for
å gå inn i en veiledende, samarbeidende og støttende rolle i fengselsarbeidet.
Tjenestemannen må gå inn i et samspill med de innsatte og tilføre dem
ferdigheter, kunnskaper, normer og kultur. De må kunne bidra til å bedre den
enkelte innsattes utvikling, øke aktivitetsnivået i avdelingene og som
ressurspersoner skape et samværsklima som er preget av tillit og trygghet. Ved
dette mener man bedre å kunne bygge opp de innsattes selvtillit og medansvar,
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øke deres opplevelse av å arbeide med seg selv med tanke på møtet med
samfunnet utenfor” (Langås sitert i Hammerlin 1992:21).

I følge Hammerlins evaluering av TR-prosjektet ved Drammen kretsfengsel i 1992, var verken

kontaktbetjentordningen eller soningsplanene kommet skikkelig i gang i prosjektperioden.

Ordningen med kontaktbetjent var på det tidspunktet bare prøvd ut i enkelte tilfeller, og

erfaringene med ordningen var delte (Hammerlin 1992). I dag anser Justisdepartementet

kontaktbetjentordningen for å være et viktig satsingsområde innen fengselsvesenet, i tillegg til

kontraktsoningen og soningsplanene (jmf. St.meld.nr.27 (1997-98)).

Fengselsvesenets omorganisering av sosialkonsulentene og sosialsekretærenes

arbeidsoppgaver har også hatt en innflytelse på kontaktbetjentordningen. I St.prp.nr.1 (1995-

96) heter det at sosialkonsulentene og sosialsekretærene i dag hjelper fangene med å få

kontakt med sosialkontorene slik at de får de tjenestene de har behov for. Dette arbeidet

omfatter råd og veiledning ut fra den enkeltes livssituasjon, og hjelp med telefonkontakt og

skriving av søknader. Slike praktiske oppgaver kan derimot personer uten sosialfaglig

kompetanse ta seg av, og sosialkonsulentene kan heller bruke sin kompetanse til sosialfaglige

oppgaver og til veiledning av tjenestemennene (ibid.). I flere fengsler har man omorganisert

arbeidet slik at fengselsbetjentene har fått ansvaret for dette. Det heter videre at departementet

ønsker at dette arbeidet skal bli en del av prosessen rundt oppfølgingen av soningsplanene

(ibid.). Mye tyder på at det er kontaktbetjentene som har fått ansvaret for å følge opp arbeidet

med disse praktiske oppgavene.

I tillegg til dette kan kontaktbetjenten ses som en avart av den danske enhetsbetjenten. Denne

tjenestemannsrollen ble skapt på Ringe Statsfengsel på Fyn på slutten av 1970-tallet, og det er

nå den offisielt godkjente tjenstemannsrollen i Danmark. Formålet med enhetsbetjenten var å

bryte ned skillet mellom sikkerhetspersonalet og ansatte i administrasjonen, arbeidsdriften,

sosialetaten o.l., ved at alle mer eller mindre skulle kunne fungere i de fleste jobbene (Fridhov

og Hammerlin 1994). På den måten ville tjenestemennene få varierte relasjoner til fangene,

samtidig som det ville gi en bedre utnyttelse av de faglige og menneskelige ressurser de

ansatte hadde. Videre ble det hevdet at kontakten mellom de ansatte og fangene ville bli mer

allsidig ved at de var sammen både i fritid og arbeid, og man antok at det ville føre til en

større grad av sikkerhet. Dette kan samtidig danne grunnlag for en økt uformell kontroll av
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fangene, et tema jeg vil komme tilbake til senere. Ordningen med enhetsbetjenten innebar

også en ansvarliggjøring av de ansatte ved at de ikke skulle kunne skyve ansvar og avgjørelser

oppover og til siden i systemet, men i stedet ha ansvar på sitt nivå (ibid.).

Ordningen med kontaktbetjent kan ikke sies å være like omfattende som ordningen med

enhetsbetjent. Dette fordi kontaktbetjentordningen ikke innebærer en omorganisering av alle

fengselsansattes arbeidsoppgaver der alle ansatte etter tur skal fungere på alle

arbeidsområdene i fengselet. I tillegg skal vi senere se at fangenes erfaringer tyder på at

ordningen med kontaktbetjent ikke innebærer en ansvarliggjøring på samme måte som

ordningen med enhetsbetjent. Kontaktbetjentordningen innebærer derimot at betjentene blir

pålagt en del av sosialkonsulentenes praktiske oppgaver, der sosialkonsulentene fungerer som

kontaktbetjentenes veiledere. På den annen side kan formålet med de to ordningene sies å

innebære flere likheter. Jeg vil hevde at enhetsbetjentens målsettinger om bedre

ressursutnyttelse, et mer allsidig forhold til fangene og økt sikkerhet i fengselet, også kan ses

som målsettinger for kontaktbetjenten. Dette er med på å underbygge likhetstrekkene mellom

de to betjenttypene.

Innhold og mål

Det å være kontaktbetjent er kun én del av fengselsbetjentenes arbeidsoppgaver. Målsettinger

ved kontaktbetjentordningen må derfor ses i sammenheng med fengselsbetjentenes andre

arbeidsoppgaver og de målsettingene som er tilknyttet dette. Fengselstjenestemennenes

utdannelse har som målsetting at de i sitt daglige arbeide med fangene skal være: “[...] i stand

til å dempe skadevirkningene av frihetsberøvelsen, og tilføre de innsatte verdier og ferdigheter

med tanke på tilbakeføring til samfunnet” (St.meld.nr.23 (1991-92):101).

I Stortingsmelding nr. 27 (1997-98) kalles kontaktbetjenten for kontaktperson.

Kontaktpersonen er en tjenestemann som har et særlig ansvar for å følge opp den enkelte

fangen under soningens gang. Videre heter det at kontaktpersonen skal være en “støttespiller”

for fanger som sliter med motbakker og motivasjon i realiseringen av en framtidsplan

(soningsplan). Kontaktpersonens rolle vil kunne variere mellom ulike anstalter, men

hovedsaklig vil det innebære å:
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•  “støtte og motivere den domfelte
•  gjennomføre inntakssamtaler ved innsettelsen
•  medvirke ved utarbeidelsen av fremtidsplan
•  sørge for at planen blir drøftet og godkjent i anstalten
•  bistå ved henvendelser utad, for eksempel til sosialkontor, arbeidskontor og

skolemyndigheter
•  medvirke til endringer og justeringer i fremtidsplanen for å lette

måloppnåelsen” (St.meld.nr.27 (1997-98):62).

Det går tydelig fram av dette at kontaktbetjentordningen er sterkt knyttet til ordningen med

sonings- og framtidsplaner. Gjennom arbeidet med soningsplanene og betjentenes

overordnede prinsipp om å redusere skadevirkningene av frihetsberøvelsen, er

kontaktbetjenten et ledd i kriminalomsorgens bekjempelse av kriminalitet, via målet om

redusert tilbakefall. Samtidig kan kontaktbetjenten ha en viktig rolle i forhold til realiseringen

av konsekvenspedagogikken og realitetsterapien, der involvering med andre mennesker var en

viktig forutsetning.

*   *   *

Jeg vil nå bevege meg bort fra kontraktsoningens, soningsplanenes og kontaktbetjentens

teoretiske utgangspunkt og de intensjonene myndighetene hadde i forhold til igangsettelsen av

tiltakene. I det følgende vil jeg se nærmere på fangenes erfaringer og opplevelser av tiltakene i

praksis, slik de har blitt gjennomført på Bastøy landsfengsel. Dette danner så grunnlaget for en

videre drøfting av tiltakene.
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6  REKRUTTERING TIL TILTAKENE - FRA TILBUD TIL PÅLEGG

“Man må se bortenfor de uttalte begrunnelser for å øyne systemets sosiale
funksjoner. Å lese dokumenter er ikke nok, man må forholde seg til praksis.
Denne taler ofte et annet språk enn dokumentene [...]” (Larsson 1993:32).

I dette kapitlet vil jeg se nærmere på hvordan Bastøy landsfengsel rekrutterer fangene til

ordningene med kontraktsoning, soningsplaner og kontaktbetjent. Hva er fangenes

begrunnelser for å delta - eller ikke delta - i tiltakene? Jeg vil beskrive enkelte sider ved

fengselssystemet som legger føringer på rekrutteringen, og som samtidig influerer på den

praktiske gjennomføringen av de tre tiltakene.
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6.1  IDEALET OM FRIVILLIGHET

Det å sone på kontrakt, skrive soningsplan og ha kontaktbetjent skal i utgangspunktet være

frivillig for fangene. Det er ikke noe de skal tvinges til. I motsetning til

individualprevensjonens tidligere tider da behandling var en del av straffen (jmf. Christie

1982[a]), blir tiltakenes frivillige basis understreket i Stortingsmelding nr. 27 (1997-98) Om

kriminalomsorgen:

“Alle innsatte bør på frivillig basis kunne følge en plan og delta i individuelt
tilpassede programmer som fra første til siste dag av fullbyrdingen tar sikte på å
motvirke fortsatt kriminalitet hos den enkelte” (St.meld.nr.27 (1997:98):76).

I sin bok Individ, institution og ideologi framhever Bertil Sundin (1975:164) frivillighet som

et viktig prinsipp ved et terapeutisk samfunn: “Klienten bör acceptera behov hos sig själv av

förändring, söka själv till institutionen och vara medveten om behandlingsprogrammet”.

Fengsel, der hovedmålet er å straffe, kan ikke sies å være et terapeutisk samfunn, og det er

heller ikke noen som søker seg frivillig til en slik institusjon. Men når man først befinner seg i

et fengsel, vil jeg hevde - i tråd med Sundin - at det bør være fangene som tar initiativ til

forandring hvis vedkommende ønsker det. I lys av det tidligere omtalte målet om at fanger

skal rehabiliteres, vil jeg hevde at prinsippet om frivillighet blir et viktig prinsipp også for

fengsler. Dette blir også understreket av fangene:

“Det beste hadde vært om det var frivillig fordi da blir det også lagt merke til. Så
lenge alt skjer frivillig så vil det også bli mer ærlig, og folk føler at dette er nyttig.
Hvis du blir pålagt at sånn og sånn skal det være, så okey du gjennomfører, men
du gjør alt som skal til for at det muligens kan gå galt, du prøver å tøye det hele
veien. Man må få bort litt av tvangsprinsippet, til og med frivillig tvang ligger
under det, bare du får bort litt av den der at du skal. Når du kommer inn i et
system som dette og du er totalt umyndiggjort og får beskjed om at det skal du
gjøre og det skal du gjøre, så til slutt blir det sånn at får du den minste mulighet
til å opponere så gjør du det. Du trenger ingen unnskyldning som helst bare for å
kunne opponere bittelittegrann, bare for å ha gjort det.” (Knut)

“[...] det med å hjelpe folk, det må være noe personen selv ønsker og det må være
noe som betyr noe for personen. Det må også være sånn at personen ser at her
mister jeg mye hvis ikke jeg gidder, men det er veldig vanskelig for det er så
individuelt.” (Erik)

Det eksisterer med andre ord et ideal om at deltakelse i fengselsiniterte tiltak skal være

frivillig - men er dette et ideal som kan realiseres i et fengsel? For å svare på dette vil jeg
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flytte perspektivet over på fangene og se nærmere på deres beveggrunner for å delta eller ikke

delta i de tre aktuelle tiltakene.

6.2  FANGENES BEGRUNNELSER FOR Å SONE PÅ KONTRAKT

Av de tre tiltakene står kontraktsoningen i en særstilling ettersom hele Bastøy landsfengsel er

en egen kontraktsenhet. Fangene fortalte:

“Det er ikke snakk om å ikke være på kontrakt her tror jeg. Det skjer automatisk
[ved at du får beskjed om å] skrive under her når du kommer inn, og så bare
slenger du på navnet ditt og så er du ferdig med det. Alle må ta urinprøver her og
hvis du kommer så er det ikke snakk om å nekte, for da blir du sendt [tilbake til
lukket].” (Kristian)

“Alle sitter på kontrakt her. Det er noe av det første du får i hånda her ute. Noen
har opplevd å få kontrakten presentert i bilen og fått beskjed om at skriver du ikke
under, så kjører vi bare ned igjen.” (Knut)

Som sitatene illustrerer er det obligatorisk for fangene på Bastøy å sone på kontrakt,

uavhengig om de har et rusproblem eller ikke. For fangene medfører det at alle er underlagt

samme forpliktelse om å avlevere urinprøve når det kreves og uten at det foreligger grunn til

mistanke, og alle skal i prinsippet oppnå de samme fordelene.25 På grunn av det obligatoriske

kravet vil rekrutteringen av fanger til kontraktsoning derfor skje ved inntaket til Bastøy. For

en fange blir det å søke seg til Bastøy ensbetydende med å søke om å få sone på kontrakt.26

Fangenes begrunnelser for å sone på kontrakt må derfor ses i sammenheng med deres

begrunnelse for å søke om overføring til Bastøy. Fengselsvesenets overføringsrutiner

innebærer derimot at ikke alle overføringer er initiert av fangen selv. Før jeg ser nærmere på

fangenes eventuelle begrunnelser for å søke seg til Bastøy, vil jeg derfor kort si noe om

overføringsrutinene i fengselsvesenet.

                                                
25 Som tidligere nevnt tilsidesetter kontraktsoningen fengselslovens krav om at det må foreligge grunn til

mistanke ved avleggelse av urinprøve.
26 Hvorvidt fangene er klar over dette er jeg usikker på, men sannsynligvis gjøres de oppmerksom på at Bastøy er

et kontraktsfengsel, uten at de nødvendigvis på forhånd vet hva det innebærer.
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Overføringsrutiner

Fengselsvesenets overføringsrutiner sier noe om hvordan fangene rekrutteres til Bastøy, og

dermed også til kontraktsoningen. I mitt utvalg på åtte fanger var det én som hadde kommet

direkte til Bastøy etter domfellelse, mens de syv andre var overført fra andre lands- og

kretsfengsler (jmf. 2.2 Bastøy - et åpent landsfengsel).

Fengselsdirektørene har ansvaret for overføringer mellom fengslene, og de har mulighet til å

avgjøre og iverksette overføringer uavhengig av fangenes ønsker (Eskeland 1989). Overføring

av en fange til et annet fengsel kan med andre ord skje uavhengig av om fangen selv har tatt

initiativet til det. Eskeland hevder at bestemmelsen for overføring er så vid og vag at den ikke

innebærer noen begrensninger for direktørenes avgjørelse: “Når hensynet til den enkelte

innsatte eller andre grunner gjør det formålstjenlig, kan en innsatt som utholder fengselsstraff

overføres til annet fengsel” (Fengslesregl. § 22.15, første ledd, min utheving).

Overføringer kan med andre ord skje på bakgrunn av fengslenes vurderinger om hva de mener

er til fangens beste. Men hva innebærer egentlig det? Hvordan og på hvilket grunnlag kan

fengselet vite hva som er best for fangen? Eskeland (1989) påpeker at det for den enkelte

fange nettopp er svært viktig hvilket fengsel vedkommende soner i ettersom det er store

forskjeller mellom fengslene når det gjelder størrelse, arbeid og fritidsaktiviteter, samt at den

geografiske beliggenheten kan være avgjørende for fortsatt kontakt med familie og venner.

Det kan derimot diskuteres hvorvidt fengselet og fangen har sammenfallende interesser i

vurderingen av hva som er fangens beste, men jeg vil la det ligge i denne sammenheng.27

Videre kan overføringer begrunnes ut fra sikkerhetsmessige hensyn, ved at de anser at en

fange kan ha uheldig innflytelse på miljøet i det fengselet vedkommende befinner seg i. I

tillegg til dette kan fangene også selv ta initiativet ved å søke om overføring til et annet

fengsel (ibid.).

                                                
27 Cecilie Høigård (1993) har i artikkelen Ditt eget beste stilt spørsmål om pasient og behandler innenfor

psykiatrien har sammenfallende interesser:

“Psykiatriens sosiale organisasjon styres i hovedsak av at det tas for gitt at behandler og pasient har
felles interesser: Begge har interesse av pasientens helbredelse. Psykiateren vil ikke sette i verk
tiltak som ikke tjener dette formålet. Om pasienten motsetter seg tiltaket, er psykiateren likevel
eksperten, og pasienten vil profittere på tiltaket i det lange løp. Pasientens eventuelle uvilje eller
motstand mot tiltaket sees også ofte som en del av sykdomsbildet” (Høigård 1993:40).
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I mitt utvalg har de fangene som har blitt overført til Bastøy landsfengsel fra et annet fengsel,

selv tatt initiativet til en overføring, men Bastøy har ikke alltid vært målet for fangens søknad

om overføring. Halvparten av fangene i mitt utvalg hadde selv tatt initiativet til å bli overført

til Bastøy, i tillegg til at én kom rett til Bastøy. For de tre resterende av de åtte fangene, var

Bastøy ett blant flere alternativer når de søkte om overføring. Dette innebærer at enkelte av

fangene i mitt utvalg har blitt overført til Bastøy og må sone på kontrakt, til tross for at det

ikke var deres opprinnelige ønske.

På bakgrunn av dette kan man si at fengselets rekruttering av fanger til kontraktsoningen for

enkelte av fangene oppleves som delvis frivillig, mens for andre kan det oppleves som noe de

er pålagt. I de tilfellene der overføring til Bastøy og den påfølgende kontraktsoningen skjer

som et resultat av fengselets vurdering og ikke er fangens eget ønske, er ufrivilligheten ved

deltakelsen mest åpenbar.28

*   *   *

Hva er så fangenes begrunnelser for å ville sone på Bastøy, og samtidig underlegge seg den

obligatoriske kontraktsoningen? Fangenes svar kan samles i to hovedkategorier; ønsket om

åpen soning og ønsket om nye omgivelser.

6.2.1  Ønsket om åpen soning

For de fangene som selv hadde tatt initiativ til å bli overført til Bastøy var motivasjonen for å

søke om overføring hovedsaklig begrunnet ut fra at Bastøy er et åpent fengsel, men det var

også andre grunner. Følgende uttalelser illustrerer dette:

                                                
28 Til en kontrakt er det knyttet visse juridiske krav. Overholdes ikke disse kravene, kan det få konsekvenser for

kontraktens juridiske gyldighet. Når det gjelder kontraktsoning innebærer det som nevnt at fangene samtykker i at

de må avlegge urinprøve når fengselet krever det. I følge Mørch, Snoek og Syse (1998) kan et samtykke være

ugyldig hvis det er avgitt på en irregulær måte. Tvang betegnes her som en slik irregulær måte. For at samtykket

skal være gyldig må det være avgitt frivillig, og basert på forståelig og adekvat informasjon. På bakgrunn av dette

kan man stille spørsmål - uten at jeg vil diskutere det nærmere - om samtykket knyttet til kontrakten er gyldig når

fangen ikke selv har tatt initiativ til å bli overført til Bastøy og den påfølgende kontraktsoningen.
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“Komme nærmere familien og mer åpent med hensyn til besøk av barn, og ikke de
fengselsmurene.” (Tore)

“Jeg søkte ut hit for jeg hørte det var bra her og at det var åpent og det skulle
være en del turer ut, men det [turer] er det jo ikke så veldig mye av egentlig. [...]
Du kan gå rundt her så mye du vil, og det er fett å være ute. Bare det at du får
være ute er grunn nok for meg til å søke hit, og det var hovedsaklig derfor.”
(Kristian)

“Det var større sjanse for permisjon, større frihet, større muligheter for å trene
og for fysisk aktivitet. Fikk også opplyst av en innsatt at en som hadde bedrift i
Tønsberg hadde styrt den herfra, og det var interessant for meg som kunne tenke å
ta noe kurs eller lignende.” (Ragnar)

“Når du har sittet lenge på lukket så blir celle-situasjon og forholdet til betjenter
og mange sånne ting ganske trykkende. Faen, du er jo ikke selvstendig i det hele
tatt for de går jo og overvåker deg og passer på deg. Det er det jo her på en måte
også, men ikke på samme måte, langt i fra. Så motivasjonen, det var for å få en litt
mer human soning.” (Anders)

Oppsummerende viser sitatene ovenfor at fangene begrunner ønsket om å sone på Bastøy ut

fra hensynet til familien, muligheten til å være mye ute, større frihet og trenings- og

permisjonsmuligheter, fraværet av fengselsmurer og mer human soning. Det var ingen av

fangene som oppga muligheten for å sone på kontrakt som motivasjonsfaktor for å søke seg til

Bastøy. Men er det slik at de tingene fangene peker på egentlig er et resultat av

kontraktsoningen? Det at Bastøy er et åpent kontraktsfengsel gjør det vanskelig å skille

mellom hva som er en konsekvens av åpenheten, og hva som er en konsekvens av kontrakten.

Mulighetene for økt permisjonskvote, turer ut og eventuelt treningsmulighetene mener jeg kan

ses som et direkte resultat av kontrakten, men de andre momentene som fangene peker på er

egenskaper ved fengselets åpenhet, og kan derfor ikke tilskrives kontrakten.

Fangenes ønske om åpen soning og bedre soningsforhold, innebærer at den obligatoriske

kontraktsoningen blir noe fangene må ta med på kjøpet. Også Knut Andersen (1994) fant dette

i sin undersøkelse om stoffmisbruk og fysisk aktivitet blant kvinnelige fanger på Bredtveit.

Kontraktsoning anses ved dette fengselet for å være et viktig virkemiddel i rehabiliteringen av

stoffmisbrukere. Andersen fant at de viktigste motivene fangene hadde for å sette seg på

kontrakt var ønsket om lettere soningssituasjon i form av flere permisjoner, samt økt tilgang
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på goder og alternative soningsforhold. Dette tilsvarer de grunnene enkelte av fangene i mitt

utvalg ga for å søke seg til Bastøy. Andersen hevder videre at:

“Ved å nekte å inngå kontrakt vil hun heller ikke oppnå målet for de fleste
fangene, å gjøre frihetsberøvelsen så kort og smertefri som mulig. Fangene er
villige til å skrive kontrakt med “fanden” sjøl for å oppnå dette målet. Dette
innebærer at hun er villig til å innordne seg gyldigheten i kontrakten uten at det
ligger et rehabiliteringsmotiv bak” (Andersen 1994:24, min utheving).

I en situasjon der fangene ønsker best mulig soningsforhold og kontrakten står fram med

lovnad om flere goder, har Eliassen og Voldsdal (1991) sett på hvilke konsekvenser dette har i

forhold til idealet om frivillighet:

“En forutsetning er at avtalen inngås frivillig. Man må kanskje skjerpe kravene til
frivilligheten, når samtykket avgis av en person som i et lukket samfunn er
underkastet stor grad av maktutøvelse. En økende utbredelse av urinprøver som
vilkår for ulike begunstigelser, endog rettigheter, er også med på å uthule
frivilligheten. At stadig flere goder i realiteten gjøres betinget av kontrakt, kan
også redusere fangenes valgfrihet. Kontrakten kan dermed bli mer en formalitet
man ikke har “råd til å la være”, enn et reelt valg” (Eliassen og Voldsdal
1991:12, min utheving).

Lokkemidlet om bedre soningsforhold hvis en setter seg på kontrakt, kan i følge Eliassen og

Voldsdal være med på å redusere eller uthule idealet om frivillighet ettersom trolig alle fanger

ønsker å sone under best mulige forhold. På den annen side mener jeg at kontraktsoningen i

dette tilfellet ikke kan sies å være noe fangene tvinges inn i, men heller noe de nærmest må ta

med på kjøpet for å oppnå målet om bedre soningsforhold.

6.2.2  Ønsket om nye omgivelser

Som tidligere nevnt hadde tre av fangene i mitt utvalg ikke en klar motivasjon for og et

direkte ønske om å få komme akkurat til Bastøy da de søkte om overføring fra det fengselet de

befant seg i. Knut og Erik forklarte dette slik:

“[...] det å komme seg bort fra [NN]. Nå søkte jeg kanskje på en litt spesiell måte
ved at jeg søkte ett av tre landsfengsler. Jeg søkte Ullersmo og Ila og Bastøy, og
så mente [det fengselet han var i] at “okey, da er Bastøy det beste alternativet”.”
(Knut)
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“Jeg [hadde] egentlig søkt meg til Berg, men så fikk jeg ikke komme til Berg, og
når jeg ikke kunne komme dit, var det egentlig samme faen med alt, tenkte jeg. Da
kunne jeg like godt [komme til] Ullersmo og Ila. Men de i fengselet i [NN] synes
ikke det var noe særlig alternativ å sende meg til Ila, så det var i grunnen det
fengselet som sørget for at jeg havnet her.” (Erik)

Disse uttalelsene tyder på at hovedsaken for dem var å flytte på seg og få nye omgivelser, og

hvorvidt de havnet på Bastøy var sekundært i forhold til det. Også Kristian hevdet at han i

utgangspunktet ønsket å komme til Berg på grunn av skoletilbudet der. Han søkte derfor først

om å bli overført dit, men når det ikke gikk søkte han om overføring til Bastøy.

I likhet med fangene som begrunnet overføringen til Bastøy ut fra et ønske om åpen soning,

tyder uttalelsene ovenfor på at kontraktsoningen ikke er et tema som fangene er opptatt av når

de skal overføres til et annet fengsel. Det primære for fangene er å komme til en åpen anstalt,

eller å forbedre eller endre soningsforholdene på annen måte.

På bakgrunn av erfaringene til de fangene jeg snakket med og fengselsreglementets

bestemmelser om overføringer, kan det virke som om valget av den anstalten de overføres til

skjer relativt tilfeldig. Det primære ved enkelte overføringer er ikke hva fangene selv ønsker,

men derimot fengselsvesenets ønske om at fangene skal ha progresjon i soningen. Dette kan

tyde på at fangen og fengselet har motstridende oppfatninger av hva som er til fangens eget

beste. Konsekvensene av fengselsvesenets overføringsrutiner og Bastøys obligatoriske krav

om kontraktsoning, er at enkelte fanger må sone på kontrakt til tross for at de kanskje ikke i

utgangspunktet har ønsket det. Ufrivilligheten mener jeg i dette tilfellet framstår som åpenbar.

*   *   *

Til tross for at kontrakten for fangene i mitt utvalg nærmest framstår som noe de må ta med på

kjøpet for å oppnå målet om bedre og andre soningsforhold, vil ikke det si det samme som at

fangene var direkte negative til å sone på kontrakt. Kun én av de åtte fangene i mitt utvalg var

det. De syv andre synes i varierende grad at det var greit å sone på kontrakt, og de hadde ulike

begrunnelser for dette:

“Jeg synes det er helt kurant å sone nyktert.” (Erik)
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“Det er det samme, det er greit for meg. [...] Det er jo normalt at de vil ha en viss
kontroll i fengslene, jeg skjønner jo det.” (Kristian)

“Det [å sone på kontrakt og avgi urinprøve] er jeg nå blitt såpass vant med at jeg
reflekterer egentlig ikke så mye over det lenger.” (Knut)

Men da er jo alt vel og bra - eller? At kontraktsoningen ikke er like uproblematisk som

uttalelsene her kan tyde på vil jeg se på senere, men det er også mulig at fangene i mitt utvalg

egentlig ikke har et rusproblem og at det forklarer synspunktene ovenfor. I likhet med andre

fengsler er ikke kontrakten på Bastøy knyttet til hvorvidt fangene har et rusproblem eller ikke.

Alle fangene må sone på kontrakt. For fanger uten rusproblemer vil det være enklere å

etterleve kontraktens krav og dermed også enklere å oppnå bedre soningsforhold, enn det er

for fanger med et rusproblem. Jeg vil derfor se litt nærmere på konsekvenser og dilemmaer

knyttet til det at både fanger med og uten rusproblem soner på kontrakt.

6.2.3  Utsilingsprosesser og tilhørende dilemmaer

At både fanger med og uten rusproblemer soner på kontrakt er i tråd med myndighetenes

retningslinjer. Dette er ikke uproblematisk. I utgangspunktet var kontraktsoningen et tilbud

som utelukkende skulle være rettet mot fanger med et rusproblem (Hammerlin 1993). Fordi

kontraktsoning innebærer noen goder som kan være med på å lette soningssituasjonen for

fangene, følte de fangene som ikke fikk tilbud om kontrakt seg urettferdig behandlet. Dette

medførte at alle de som ikke hadde et rusproblem også fikk anledning til å sone på kontrakt.

Dermed gikk tilbudet over fra å ha en klart avgrenset målgruppe til å bli et tilbud til alle

fanger (ibid.). Et dilemma ved dette er at det er mye lettere for fanger uten et rusproblem å

etterleve kontraktens krav og oppnå fordelene knyttet til den. Fylles kontraktsoningsplassene

opp av fanger uten et rusproblem, kan dette slå uheldig ut for fanger med rusproblemer som

mister eller reduserer muligheten for bedre soningsforhold. Dette kan betegnes som et

paradoks når man vet at ordningen ble omdefinert til å gjelde alle fanger nettopp fordi den i

utgangspunktet slo uheldig ut for en annen gruppe fanger.

Når kontraktsoningsplasser opptas av fanger uten et rusproblem, kan en av konsekvensene

være at ordningen framstår som mer vellykket enn hva den egentlig er. Dermed kan

ordningens rehabiliterende målsetting framstå som mer realistisk og oppnåelig. Repstad

(1995:127) hevder at styring av institusjoner i stor grad avhenger av hvem som får styre



Kapittel 6

78

rekrutteringen: “Gode resultater kan være et produkt av en effektiv siling ved inntak”. Når det

avgjøres om hvilke klienter som skal tas inn, kan enhver institusjon i følge Repstad komme til

å utvikle andre kriterier enn problemenes alvor og institusjonens målgruppe. Så også

fengslene.

I sin undersøkelse om kontraktsoning ved Ila, Krogsrud og Bredtveit, spurte Eliassen og

Voldsdal (1991) om fangenes eventuelle rusproblemer før innsettelse. De fant at andelen

fanger med rusproblemer varierer sterkt i forhold til soningssted, og at kontraktsoningstilbudet

ved den åpne kontraktsanstalten (Krogsrud) stort sett hadde nådd fanger uten rusproblemer.

Eliassen og Voldsdal mener at en nærliggende forklaring er at det har foregått en utsiling av

fanger med rusproblemer over tid, og at denne utsilingen har skjedd gjennom flere prosesser.

For det første kan en del fanger med store rusproblemer skremmes fra å skrive seg på

kontrakt. For det andre kan det skje en utsiling over tid blant dem som har skrevet kontrakt

ved at de ikke klarer å overholde forpliktelsene. For det tredje kan det ved utvelgelsen av

fanger ved overføring til kontraktsoningsavdelinger, skje en prioritering av fanger som man

tror kan overholde vilkåret om totalavhold fra rusmidler uten vanskeligheter (ibid.). Videre

hevder Eliassen og Voldsdal at fanger med mer dyptgripende problemer i forhold til rusmidler

har større vansker med å klare seg. Disse fangene trenger derfor noe mer enn tilbud om et

rusfritt miljø. De fant at denne gruppen i stor grad siles ut av kontraktsoningstilbudet gjennom

de ovennevnte prosessene, og de oppfatter dette som svært betenkelig. På bakgrunn av dette er

de kritiske til om kontraktsoningen egentlig er et så reelt og vellykket rusbekjempende tiltak

som det påstås i Stortingsmelding nr. 23 (1991-92), og de stiller følgende spørsmål:

“Er en av grunnene til at soning på kontrakt er et vellykket tiltak, nettopp at ulike
utsilingsmekanismer medfører at ressurssterke førstegangssonere, uten problemer
med rusmidler, lettere kan overholde kontraktens forpliktelser og dermed blir
hovedmottagere av de ekstra fordelene soningsformen kan gi?” (Eliassen og
Voldsdal 1991:159)

Jeg spurte ikke fangene i mitt utvalg direkte om deres eventuelle rusproblem. Det kom

imidlertid fram i samtalene jeg hadde med dem at halvparten av dem bruker eller har brukt

narkotika, og to av disse har vanskeligheter med å holde seg rusfri i fengselet. På bakgrunn av

mitt materiale kan jeg ikke si entydig at fangene på Bastøy har blitt utsatt for de tre

utsilingsmekanismene som Eliassen og Voldsdal omtaler, men faren for at en slik

utsilingsprosess finner sted mener jeg er tilstede.
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6.3  FANGENES BEGRUNNELSER FOR Å SKRIVE SONINGSPLAN OG HA

KONTAKTBETJENT

Når det gjelder ordningene med soningsplaner og kontaktbetjent er deltakelse ikke

obligatorisk slik som ved kontraktsoningen. Dermed er det heller ikke alle fangene i mitt

utvalg som har kontaktbetjent og har skrevet soningsplan. Men som vi skal se er det en

sammenheng mellom hvem som har kontaktbetjent og hvem som har skrevet soningsplan, og

jeg har derfor i dette tilfellet valgt å se disse tiltakene samlet.

6.3.1  Fra tilbud ...

I utgangspunktet var det å skrive soningsplan et tilbud som skulle gis alle fanger med dom på

mer enn seks måneder. Etter at jeg foretok intervjuene ble dette endret til å gjelde alle fanger

som soner en dom i fengsel.29 Ordningen med kontaktbetjent på Bastøy skal prioriteres for

fanger med lange dommer.30

Tar man utgangspunkt i seks-måneders regelen som var gjeldende da jeg foretok intervjuene,

var det seks av de åtte fangene i mitt utvalg som var kvalifisert til å få tilbud om å skrive

soningsplan. To av fangene i mitt utvalg skulle i følge retningslinjene ikke få tilbud om å

skrive soningsplan. De hadde dommer på henholdsvis fem og seks måneder. Det viste seg

derimot at fire - i stedet for seks - av de åtte jeg intervjuet, hadde fått tilbud om å skrive

soningsplan. Mangelen på tilbud gjaldt alle korttidssonerne, i tillegg til én av langtidssonerne.

En av de ansatte fortalte i den forbindelse at:

“Jeg har sagt hittil at det viktigste er å få etablert en ordning med
kontaktbetjenter, og så får soningsplanene komme etterhvert. Det er ikke alle

                                                
29 Jeg vil forholde meg til seks-måneders regelen i den videre diskusjonen.
30 I en informasjonsbrosjyre om Bastøy Landsfengsel fra april 1998, heter det at: “Alle som overføres til Bastøy

fra lukket fengsel og som sitter på en lengre dom, vil få tildelt kontaktbetjent. Kontaktbetjenten vil fungere som

rådgiver under soningen, og vil bistå med å utarbeide en soningsplan” (Bastøy 1998). I et notat fra Bastøy

landsfengsel datert 23.11.1998 framgår det kriterier for prioritering av fanger ved tildeling av kontaktbetjent (se

vedlegg 2). Etter det jeg har kjennskap til var ikke disse kriteriene utarbeidet når jeg foretok datainnsamlingen.
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kontaktbetjenter som har laget soningsplaner for innsatte, men en del har gjort
det. Jeg synes det ble litt hysteri innledningsvis om at det skulle løse livet for alle
bare de fikk planene på papiret. Etter min mening ble det litt planer for planens
egen del.” (Ansatt)

Uttalelsen ovenfor kan tyde på at Bastøy har prioritert arbeidet med kontaktbetjentordningen,

på bekostning av arbeidet med soningsplanene. Ettersom det er kontaktbetjentene som skal

skrive soningsplan sammen med fangene, kan dette sies å være en naturlig prioritering. Denne

prioriteringen synliggjøres også i praksis ved at det er en sammenheng mellom de fangene i

mitt utvalg som har fått tilbud om kontaktbetjent, og de fangene som har fått tilbud om å

skrive soningsplan.

Ingen av korttidssonerne har fått tilbud om kontaktbetjent, og det har blant annet sammenheng

med prioriteringen av fanger med lange dommer. Ragnar og Morten forklarte dette slik:

“Nei, det har jeg ikke. Jeg har bare hørt om navnet, men ikke opplevd denne
tjenesten.” (Ragnar)

“Jeg er ikke blitt tilbudt noen kontaktbetjent. Jeg har sikkert for kort tid til det, jeg
innbiller meg at det er for dem med lange dommer.” (Morten)

Fangene begrunner således det at de ikke har fått tilbud om kontaktbetjent, med at de har korte

dommer. Når det gjelder de fem fangene i mitt utvalg som har lange dommer, er det to av dem

som selv har tatt initiativ overfor fengselet for å få kontaktbetjent. For de tre resterende av de

fem langtidssonerne, er det fengselet som har tatt inititativet og tilbudt dem å ha

kontaktbetjent.

6.3.2  ... til pålegg

“Soningsplanen skriver du for å være positiv”

Tre av fangene i mitt utvalg tok i mot tilbudet om å skrive soningsplan. Alle disse er

langtidssonere. En langtidssoner som fikk tilbud, valgte å avslå dette.

Kristian var den av langtidssonerne som avslo tilbudet om å skrive soningsplan. Han

begrunnet det med at:
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“[...] det er jo bare for å gjøre deg selv oppmerksom på hva du trenger å
planlegge, og det er jeg forsåvidt. Jeg føler ikke at jeg har noe behov for å skrive
en soningsplan for dem, det har jeg ikke.” (Kristian)

Kristian har altså ikke noen tro på at en soningsplan innebærer noen relle muligheter til å

hjelpe ham med konkrete ting, og han ønsket derfor ikke å skrive en slik plan. Hans avslag

tyder på at han opplevde tilbudet om deltakelse som frivillig.

Anders var den av langtidssonerne som ikke hadde fått tilbud om å skrive soningsplan.

Ettersom han var svært negativ til det, tror jeg ikke han hadde skrevet en slik plan selv om han

hadde fått tilbud om det. Han fortalte:

“[...] jeg setter meg opp en soningsplan, og er det noe som skulle skje da, så blir
det tilbakeføring der igjen og så tar de papirene mine og “ja, ja, det var den
sonings-planen, ja, sånn gikk det med han”. Samtidig så blir det overfor meg selv,
“ja, greit enda en gang har jeg klart å bryte en plan jeg har lagt opp for meg
selv”. Jeg har sittet overfor en betjent eller førstebetjent, og sagt “ja, sånn og
sånn vil jeg ha det”, og kanskje jeg har fått det sånn. Hvis det da er jeg som driter
meg ut på et eller annet forhold, så blir det litt personlig nederlag på en måte, så
derfor ser jeg ikke noen hensikt i å sette det opp. Det er ikke de nedturene du
trenger når du først ryker.” (Anders)

Anders hevdet videre at han hadde mål i soningen sin, men at han ville ha dem for seg selv, og

søke om ting etterhvert som behovet meldte seg. Sitatet ovenfor viser at han frykter at han kan

få et dårligere selvbilde hvis han ikke klarer å gjennomføre de målene som settes opp skriftlig

i en soningsplan.

Knut, Erik og Tore er de fangene i mitt utvalg som har skrevet soningsplan. Følgende utsagn

representerer fangenes begrunnelse for dette:

“Nei, den har jeg skrevet bare for å ha skrevet den. [En i fengsels-
administrasjonen] truet meg faktisk med at hvis jeg ikke skrev soningsplan, så ville
jeg miste kontaktbetjenten. [...] Soningsplanen, den skriver du for å være positiv.”
(Erik)

Til tross for at det å skrive soningsplan skal være basert på frivillighet, opplevde verken Knut,

Erik eller Tore at det var noe de selv kunne velge om de ville være med på. Alle tre hadde

opplevd å bli utsatt for press enten fra fengselsledelsen eller fra kontaktbetjenten om å skrive

soningsplan. Kontaktbetjentene til Knut og Tore hadde et sterkt ønske om at de skrev en slik
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plan, og ingen av dem ønsket å motsette seg dette. Det kan være at kontaktbetjentene ikke har

ment å true fangene med å skrive soningsplan, men at fangene hadde et sterkt ønske om å

være positive, og derfor opplevde at de ikke hadde mulighet til å si nei. Det er således

fangenes opplevelse av pålagt deltakelse som framstår som deres begrunnelse for å skrive

soningsplan.

“Jeg ble pålagt å ha kontaktbetjent”

I tråd med kontaktbetjentens oppgave å skrive soningsplan med sin fange, er det de tre

fangene som har skrevet soningsplan som også har kontaktbetjent. Det er derimot én fange

som har kontaktbetjent, men som ikke har skrevet soningsplan.

Som tidligere nevnt er fengselets rekruttering av fanger til å skrive soningsplaner og å få

kontaktbetjent, i utgangspunktet basert på frivillighet. For tre av fangene som hadde

kontaktbetjent var det som nevnt fengselet som hadde tatt initiativet til dette. Følgende utsagn

representerer fangenes reaksjon på dette:

“Jeg ble pålagt å ha kontaktbetjent.” (Erik)

“Det var sosialsekretæren som fant ut, sikkert i samarbeid med noen andre, at jeg
skulle ha kontaktbetjent. Jeg ba ikke om det spesielt til å begynne med, det bare
ble sånn.” (Tore)

Sitatene tyder på at fangene ikke opplevde kontaktbetjentordningen som et frivillig tilbud,

men derimot som noe de var pålagt fra fengselet. For disse fangene må begrunnelsen for at de

har kontaktbetjent, ses i sammenheng med opplevelsen av pålegg fra fengselsledelsens side

om at de skal ha det.

I likhet med fangenes begrunnelser for å skrive soningsplan - og å sone på kontrakt - mangler

det også her et motiv om at kontaktbetjenten kan være til hjelp og være et ledd i

myndighetenes mål om rehabilitering. Er det fordi de faktisk opplever kontaktbetjenten som

pålagt, eller skyldes dette en manglende tiltro til tiltaket i seg selv? Vurdert ut fra fangenes

erfaringer med kontaktbetjenten i praksis som vi skal se på senere, tror jeg dette må skyldes

opplevelsen av pålagt deltakelse og det at de ikke har fått mulighet til selv å vurdere og

avgjøre et tilbud om deltakelse.
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Som nevnt var det to av fangene som selv hadde tatt initiativet overfor fengselsledelsen for å

få oppnevnt en kontaktbetjent. For dem har trolig tiltaket framstått som frivillig, og de

begrunnet ønsket om kontaktbetjent ut fra troen på at vedkommende kunne lede til konkret

hjelp. Anders og Kristian forklarte dette slik:

“Nei, jeg har ikke fått oppnevt noen. Jeg har spurt en, men han driver og avklarer
et forhold med en annen innsatt, så jeg venter fortsatt. [...] Jeg har hørt at det skal
være litt lettere, eller at kontaktbetjenten kan hjelpe deg med enkelte ting.”
(Anders)

“Han [kontaktbetjenten] kom plutselig og spurte meg. “Ja, jeg skal være kontakt-
betjenten din”, sa han plutselig, “for jeg hørte du har spurt etter det”. Men da
hadde jeg spurt etter det flere måneder i forveien, så jeg husket ikke at jeg hadde
spurt om det en gang, så plutselig kom han bare.” (Kristian)

Anders’ initiativ om kontaktbetjent hadde altså ikke ført til konkrete resultater, men det hadde

det med tid og stunder for Kristian. Kristian var derimot usikker på om han hadde

kontaktbetjenten fortsatt, ettersom han i en periode ikke har vært på Bastøy.

Ut fra et rehabiliteringsperspektiv vil jeg hevde det er uheldig når et initiativ om deltakelse

ikke imøtekommes av fengselet. På den annen side kan man ikke se bort fra at dette skyldes at

kontaktbetjentordningen ikke var kommet skikkelig i gang når jeg foretok intervjuene.

6.4  FRA TILBUD TIL PÅLEGG - en oppsummering

Fangenes ulike begrunnelser for å delta i tiltakene, tyder på at fangene i liten grad selv har

vært med på å ta stilling til om de tre tiltakene er tiltak som kan passe for dem, og som de

eventuelt har lyst til å være med på. Kontraktsoningen kommer her i en særstilling ettersom

det er obligatorisk for alle som soner på Bastøy. Det å søke seg til Bastøy blir dermed

synonymt med å søke om å få sone på kontrakt.

Når det gjelder soningsplanene og kontaktbetjentordningen opplever fangene hovedsakelig at

de ikke er basert på frivillighet, som de i teorien skal være. Fangene ønsket å vise at de hadde

en positiv holdning både overfor fengselsledelsen og overfor kontaktbetjenten, og det ble
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oppgitt som fangenes begrunnelse for å skrive soningsplan og å ta i mot tilbudet om

kontaktbetjent. Samtidig opplevde tre av fangene et direkte press i forbindelse med fengselets

tilbud om kontaktbetjent.

*   *   *

Av det foregående har vi sett at idealet om frivillighet er begrenset i praksis. Der jeg trodde

fangene skulle komme med utførlige svar om hvorfor de hadde valgt å sone på kontrakt,

skrive soningsplan og ha kontaktbetjent, var dette i stedet redusert til den enkle grunn at det

var noe de var pålagt. Det forbauset meg, men med tanke på fengselsvesenets hovedmål om å

straffe domfelte var dette kanskje noe jeg burde ha forutsett? Er det slik at fengselet som

system - med ufrivillig frihetsberøvelse som dets viktigste oppgave - i utgangspunktet ikke

innbyr til frivillighet? Dette vil jeg nå se nærmere på.

6.5  ET UFRIVIILIG MILJØ?

I dette delkapitlet vil jeg se på hva det er som gjør at fangene hovedsakelig opplever tiltakene

som noe de er pålagt å være med på. I tillegg til press fra enkeltpersoner som noen av fangene

opplevde, kan det være strukturelle trekk ved fengselssystemet som i utgangspunktet ikke

innbyr til frivillighet. Jeg vil i det følgende beskrive enkelte sider ved fengselssystemet som

jeg mener kan få konsekvenser for idealet om frivillig deltakelse.

6.5.1  Fengsel som tvangsorganisasjon og total institusjon

Selv om frivillig deltakelse hevdes å være et ideal i forbindelse med fengselsinitierte tiltak,

kan ikke et fengsel sies å innby til dette. Det er et sted hvor ingen ønsker å være, et sted som

påfører pine. Finstad og Gjetvik (1980) omtaler fengsler som tvangsorganisasjoner som det er

umulig for alle fanger å sette seg utenfor. De har sett på varetektsfangers situasjon, og benyttet

Goffmans teori om totale institusjoner for å belyse dette. Erving Goffman (1967) hevder at en

institusjon er total når den har en altomfattende karakter, og alle tilværelsens aktiviteter skjer

under samme tak. Han hevder at i det moderne samfunn er det sosialt grunnleggende at man

sover, spiser og arbeider på forskjellige steder. Dette foregår under forskjellige myndigheter
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og uten en rasjonell helhetsplan, samtidig som det varierer hvem man gjør de ulike tingene

sammen med. Et sentralt kjennetegn ved totale institusjoner beskriver Goffman (1967:13)

som: “[...] en nedbrydning av de barrierer, der normalt adskiller disse tre livsområder”.

Institusjonens totale karakter symboliseres ved en barriere mot omverdenen og det at man ikke

har mulighet til å komme og gå som man vil. På bakgrunn av dette trekker Finstad og Gjetvik

(1980) paralleller til varetektsfangers soningsforhold. Videre påpeker de at:

“Alt ledes av de samme autoritetene - fengselet har en autoritær og hierarkisk
oppbygging. På toppen fengselsledelsen, så inspektøren og førstebetjenter, deretter
de vanlige betjentene. På bunnen sitter fangene. Hvert skikt har sine bestemte
funksjoner. Fangenes lydighetsrolle understrekes i reglementer og den daglige
praksis. Fengselsledelsens maktposisjon er total og ubegrenset” (Finstad og
Gjetvik 1980:105).

Til en viss grad kan kjennetegnene på en total institusjon også være gjeldende for Bastøy

landsfengsel; døgnrytmen er regulert og daglige aktiviteter foretas på samme sted og med de

samme personene, samtidig som havet rundt - i tillegg til generelle regler og

fengselsreglement - begrenser fangenes bevegelsesfrihet, samt deres atferd og gjøremål.

Derimot kan boformen, naturen og arbeidsstrukturen ved fengselet redusere noe av det totale

preget. Fangene er mer selvstendige ved at de bor i egne hus, og nøkkelraslende

fengselsbetjenter har en begrenset tilstedeværelse. Dette kan også føre til at fengslenes

iboende tvangspreg begrenses på Bastøy. På den annen side befestes totaliteten - og

tvangspreget - utad ved at fengselet er en fangeøy med liten kontakt med samfunnet utenfor.

Slik sett kan man kanskje si at Bastøy er mer åpen innad i anstalen, enn den er utad. Videre er

Finstad og Gjetviks beskrivelse ovenfor av en autoritær og hierarkisk fengselsoppbygging,

også gjeldende for Bastøy landsfengsel.

Et annet moment som kan forsterke eller bekrefte fengselet som en tvangsorganisasjon og

total institusjon, er at fangene som befinner seg der ikke har kommet dit av egen eller fri vilje.

I følge Sundin (1975) er dette et særtrekk ved tvangsorganisasjoner. Tiltak som igangsettes

med sikte på å bidra til rehabilitering av fanger, mener han må vurderes på bakgrunn av dette.

En innvending mot et slikt perspektiv - og i denne sammenheng en liten digresjon - kan spores

i konsekvens-pedagogikken og realitetsterapien. Som vi har sett ovenfor er menneskers frie

vilje og handlingsvalg her en forutsetning. Ut fra et slikt perspektiv kunne man si at gjennom

å begå kriminelle handlinger så velger man samtidig å komme i fengsel. Dette fordi teoriene
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presiserer at mennesker alltid har mulighet til å handle annerledes og må stå ansvarlig for sine

handlingsvalg. Bay (1982) hevder derimot at rettssystemet strider mot en konsekvensorientert

tenkning fordi man ikke på forhånd vet konsekvensene av ens kriminelle handlinger. Det

avgjøres i retten etter at handlingen er begått. En slik usikkerhet vedrørende handlingers

konsekvenser blir også påpekt av Vilhelm Aubert (1972), men da som et innlegg i debatten

om allmennprevensjonens virkninger. Usikkerheten påvirkes, i følge Aubert, av den

manglende ensartetheten i domsavsigelsene, men også mørketallene har betydning i en slik

sammenheng: “Det er vanskelig å forutsi handlingers rettslige konsekvenser på grunnlag av

lovbestemmelser alene når bare en liten brøkdel av samtlige lovovertredelser framkaller en

sanksjon” (Aubert 1972:85).

6.5.2  Om makt, avmakt og motmakt

I en hierarkisk oppbygd tvangsorganisasjon vil makten være ujevnt fordelt. Der

fengselsbetjentene og de ansatte i fengselsadministrasjonen befinner seg i en maktposisjon,

kan fangenes situasjon betegnes som avmakt. Dette strukturelle trekket ved fengselssystemet

vil påvirke fangenes deltakelse i fengselsinitierte tiltak. Med andre ord kan fengselets

maktstrukturer vanskeliggjøre realiseringen av idealet om frivillighet. I det følgende vil jeg

gjøre rede for begrepene makt, avmakt og motmakt, og drøfte fangenes deltakelse i tiltakene i

lys av dette.

Makten i fengselet

Max Weber (1990:53) har definert makt som: “[...] et eller flere menneskers sjanse til å sette

gjennom sin egen vilje i det sosiale samkvem, og det selv om andre deltakere i det kollektive

liv skulle gjøre motstand”. Finstad og Gjetvik (1980) hevder i sitatet ovenfor at

fengselsledelsens makt er total. Gresham M. Sykes (1971) har derimot vist at det er flere sider

ved fengselssystemet som svekker fengselets maktposisjon, og at makten derfor ikke er total:

“[T]he power position of the custodial bureaucracy is not truly infinite. The
objectives which the officials pursue are not completely of their own choosing and
the means which they can use to achieve their objectives are far from limitless.
The custodians are not total despots, able to exercise power at whim, and thus they
lack the essential mark of infinite power, the unchallenged right of being
capricious in their rule” (Sykes 1971:42).
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En av grunnene til at betjentenes makt ikke er total, er, i følge Sykes, fordi den ikke er basert

på autoritet. Makt basert på autoritet har to sentrale elementer: en legitim rett til å utøve

kontroll, og en indre moralsk plikt til å adlyde. Der begge disse elementene er tilstede, er

makten legitim. Fangene føler trolig at fengselet har en legitim rett til å gjøre det de gjør, men

derimot er ikke fengselets lover og regler internalisert i fangene, og de har heller ingen

pliktfølelse til å adlyde. Dette gjør at fengselet må basere sin makt på noe annet, og ettersom

både tvangsmidler, straff og belønning kommer til kort, hevder Sykes at betjentene må

“forhandle” og inngå “avtaler” med fangene for at ro og orden skal kunne opprettholdes. Dette

innebærer at betjentene må avgi noe makt til fangene via bestemte fanger som de stoler på, og

som samtidig har en lederskapsposisjon i fangebefolkningen. Til gjengjeld passer disse

fangene på at det er orden og ro i egne rekker.

Ovenfor hevdet jeg at makten var legitim når vedkommende som makten utøves mot

samtykker. Der en person følger en ordre, men ikke føler at ordren er moralsk riktig, kan

makten betegnes som illegitim (Mathiesen 1972). I tråd med Sykes (1971) vil jeg hevde at

makten i fengsel hovedsaklig er illegitim. Jeg antar at det også vil gjelde i et åpent fengsel,

selv om fangene der kanskje aksepterer fengselets regler i større grad enn hva fangene i et

lukket fengsel gjør. Men selv om fangene er mer aksepterende, vil ikke det si det samme som

at de opplever reglene som moralsk riktige. Samtidig er det slik at betjentene i et åpent fengsel

har overlatt mer av sin makt til fangene, i den forstand at betjentene i større grad er avhengig

av fangenes samarbeidsvilje for at fengselet skal fungere. Det åpne fengselets makt er således

mindre total enn den er i et lukket fengsel. Men på den annen side er også fangene i et åpent

fengsel i større grad avhengig av fengselets gunst, ettersom trusselen om å bli sendt tilbake til

lukket anstalt hele tiden ligger i luften. Det åpne fengselet har således et maktmiddel som ikke

det lukkete fengselet har.

Avmakt og motmakt i fengselet

I sin undersøkelse om varetektsfanger fant Finstad og Gjetvik (1980:105) at det var

varetektsfangens avmaktsrolle som trådte fram: “Varetektsfangen er Den Underordnede”.

Thomas Mathiesen (1982) har definert avmakt som:
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“[...] det å befinne seg i en situasjon der en ikke ser noen utvei, noen midler og
muligheter, til å endre sin situasjon, innebefattet det å motsette seg, eventuelt
stanse eller oppheve, andres viljesutøving overfor en selv” (Mathiesen 1982:73).

Begrunnelsene som enkelte av fangene i mitt utvalg gir som svar på hvorfor de deltok i de

ulike tiltakene, kan tyde på at de har har tatt et valg om ikke å opponere mot fengselet.

Kontraktsoningen kommer her i en særstilling ettersom den er obligatorisk på Bastøy, og jeg

vil hevde at fangenes forhold til kontrakten er preget av avmakt. Det faktum at ikke alle

fangene i mitt utvalg i utgangspunktet ønsket å komme til Bastøy, samtidig som enkelte ikke

reagerer på kontraktens krav om urinprøve fordi det har blitt en vane gjennom alle årene de

har tilbrakt i fengsel, mener jeg underbygger dette. Når det gjelder soningsplanene og

kontaktbetjentordningen blir det litt annerledes. Som vi så hevdet fangene at de skrev

soningsplaner for å være positive, og årsaken til at en av fangene hadde kontaktbetjent var

“fordi det bare ble sånn”. Disse beskrivelsene tyder på en situasjon preget av passivitet, men i

tråd med definisjonen ovenfor vil jeg ikke betegne situasjonen som avmakt. Til tross for

sterke føringer på deltakelsen - opplevelsen til enkelte om at deltakelsen var pålagt tyder på

det - hadde fangene en utvei og en mulighet til å motsette seg fengselets tilbud om å delta i

tiltakene. I lys av dette mener jeg derfor at fangenes situasjon i forhold til deltakelsen i

tiltakene, ikke ensidig kan betegnes som avmakt. Etterhvert skal vi også se at de ikke deltar i

tiltakene med liv og lyst, der er passiviteten fortsatt tilstedeværende.

Mathiesen (1982) kritiserer et perspektiv som framstiller makt og avmakt som to

motstykker.31 Han hevder at det gjør maktrelasjonen til noe bestående og lite foranderlig. For

Mathiesen (1982:72) er avmakt i stedet noe som er viktig, og også mulig, å overvinne ved å:

“[...] arbeide seg inn i motmakten snarere enn bare å skru seg ned i avmakten”. I lys av dette

kan man spørre om fanger befinner seg i en situasjon som gjør motmakt til en reell mulighet?

Fengselssosiologiske undersøkelser viser jo nettopp at fangenes reaksjonsmåter på

innesperringen er svært varierende og ikke nødvendigvis preget av passivitet. I sin

undersøkelse om totale institusjoner fant Goffman (1967) at klientene benyttet forskjellige

måter å tilpasse seg institusjonstilværelsen på, alt etter hvilken situasjon de stod overfor.

Cohen og Taylor (1981) var derimot mer opptatt av fangenes aktive motstand mot

fengselstilværelsen. Sykes (1971) fant i sin undersøkelse at fangene påtok seg forskjellige

                                                
31 Gudmund Hernes’ bok Makt og avmakt fra 1978 antyder et slikt perspektiv (Mathiesen 1982).
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sosiale roller alt etter hvilken situasjon de befant seg i, der enkelte roller knyttet fangene

sammen, og andre var mer fiendtlige reaksjonsmåter som svekket fangesolidariteten. Av dette

ser vi klare paralleller mellom Sykes’ funn og det Goffman fant. I sin fengselsundersøkelse

fant Mathiesen (1972:150) det hensiktsmessig å betegne fangenes reaksjonsmåte som

“censoriousness”: “[...] the inmate reminds the ruler of established norms, and points out that

the ruler deviates from them”. Dette innebærer at fangene til en viss grad sier seg enig i

etablerte prinsipper, men hvorvidt dette er overfladisk enighet eller internalisert enighet

varierer. Reaksjonsmåten var i følge Mathiesen et funksjonelt alternativ til fangesolidaritet.

I lys av dette kan man stille spørsmål om fangenes deltakelse i ordningene med soningsplaner

og kontaktbetjent, kan forstås som noe annet enn en passiv og likegyldig deltakelse. Torkil

Lauesen (1999) hevder, fra sin undersøkelse i et dansk fengsel, å ha støtt på en rekke

individuelle og kollektive motmaktstrategier blant fangene. Noen av fangene sluttet seg til

subkulturen i fengselet, de var opprørske og avviste det formelle fengselssystemet. Andre

klaget konstant, noen forsøkte å rømme, mens andre utnyttet enhver situasjon for å fremme sin

utslusing til åpnere forhold og løslatelse. En annen strategi var å bli en mønsterfange som er

passiv og tillært hjelpesløs, mens andre valgte å isolere seg frivillig. Det var også de som til

tross for et passiviserende system forsøkte å holde seg aktive og gi fengselet mening og

perspektiv. Hvis man følger Lauesens perspektiv kan fangenes deltakelse i tiltakene ses som

en individuell motmaktstrategi, ved at de er likegyldige og passive, men ikke aktive

motstandere, i forhold til deltakelse i fengselsinitierte tiltak. Målet med denne strategien kan

kanskje sies å være best mulig soningsforhold.

Jeg er derimot uenig i begrepsbruken som Lauesen framstiller av flere grunner. Legger man

Mathiesens (1982) definisjon av motmakt til grunn for diskusjonen, der motmakt betegnes

som det å endre sin situasjon og å komme ut av avmakten, synes jeg det er vanskelig å forstå

fangenes passive deltakelse som motmaktstrategi. Samtidig hevder Mathiesen at felles

handling er grunnlaget i motmakt, og derfor kan ikke motmaktstrategier være individuelle.

Lauesens perspektiv innebærer at alle fangenes reaksjonsmåter kan betegnes som

motmaktstrategier, og det mener jeg fører til at motmaktbegrepet blir for omfattende og i

stedet mister sin kraft og sin betydning. I lys av dette vil jeg derfor hevde at fangenes

deltakelse i de tre tiltakene i dette tilfellet ikke kan sies å være resultat av en motmaktstrategi,

men heller en måte å tilpasse seg fengselstilværelsen på. Samtidig kan man spørre om det ikke
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er denne tilpasningsstrategien som nettopp har ført til at fangene har havnet på en åpen anstalt.

Dette fører oss over på differensieringsstrategiens konsekvenser for idealet om frivillig

deltakelse.

6.5.3  Differensieringsstrategien

I tillegg til institusjonelle og strukturelle betingelser, kan også fengselsvesenets differensiering

av fanger ha innvirkning på fangenes opplevelse av ufrivillighet i deltakelsen av tiltakene.

Bastøys rolle som utslusingsanstalt står her sentralt. Som tidligere nevnt innebærer

differensierings-strategien i praksis en forventning fra fengselets side om at fangen skal delta i

de ulike tiltakene ved fengselet (jmf. 5.1.1 Differensiert soning). Deltakelse er et uttrykk for

fangens samarbeidsvilje og legger grunnlaget for fengselets vurdering av vedkommendes

rehabiliteringsvilje og soningsprogresjon. Det kan derfor bli vanskelig for fangen å si nei til et

tilbud om deltakelse. Forventningen om soningsprogresjon og de tilhørende godene er med på

å legge press på fangens avgjørelse. Fangenes uttalelser om at de har skrevet soningsplan for å

vise at de er positive og for at de skal ha et papir å vise fram, må ses i relasjon til dette. På

bakgrunn av det kan man si at det implisitt i differensieringsstrategiens praktiske framtoning

ligger en form for frivillig tvang, til tross for at tiltakenes pedagogiske forankring baserer seg

på frivillighet.

Samtidig, og i tråd med differensieringen, kan åpen soning generelt innebære en forventning

om at fangene gjør noe med sin egen situasjon. Å delta på tiltak og prosjekter igangsatt ved

fengselet, kan være en måte å vise at man fortjener å sone i en åpen anstalt. I tilknytning til

kontraktsoningen opplevde fangene at det åpne fengselet innebærer en konstant trussel om

tilbakesendelse til lukket anstalt. Differensieringen innebærer således ikke kun progresjon,

men også en mulig regresjon. Dette kan være med på å forsterke opplevelsen om at deltakelse

i fengselsiniterte tiltak ikke er et frivillig valg for fangene.

6.5.4  Frivillighet i et ufrivillig miljø - en oppsummering

I det foregående har jeg vist at fengselet som total organisasjon og total institusjon svekker

fangenes egenkontroll og selvstendighet, og ikke innbyr til frivillighet. Samtidig har fengselets

maktstruktur en innvirkning på fangenes deltakelse i fengselsinitierte tiltak. Fangenes
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situasjon kan ikke i dette tilfellet entydig betegnes som en avmaktssituasjon, ettersom fangene

i visse tilfeller hadde mulighet til å motsette seg deltakelse. Jeg fant ikke grunnlag for å hevde

at deltakelsen var en motmaktstrategi, men at den i stedet må ses som en måte å tilpasse seg

fengselstilværelsen på. Vi så også at differensieringsstrategien innebærer en form for frivillig

tvang. Dette fordi fangene må vise samarbeidsvilje og delta i de tilbudene som fengselet

kommer med, for at de eventuelt kan oppnå bedre soningsforhold. I en slik sammenheng blir

det kanskje mer oppsiktsvekkende at enkelte av fangene opplevde soningsplanen og

kontaktbetjenten som noe frivillig, enn at det er overraskende at flesteparten av fangene

opplevde deltakelsen som pålagt?

*   *   *

I de tre påfølgende kapitlene vil jeg ta for meg hvert enkelt av de tre forebyggende tiltakene;

først kontraktsoningen, deretter soningsplanene og til slutt kontaktbetjentordningen.
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7  KONTRAKTSONING I ET KONTRAKTSFENGSEL

I dette kapitlet skal jeg se nærmere på hvordan kontraktsoningen praktiseres på Bastøy

landsfengsel. Hvilke fordeler tildeles fangene i bytte mot kontrollen av urin, og hvilke

sanksjoner benyttes ved en eventuell positiv urinprøve? Innebærer soningsformen at fangene

motiveres til ikke å bruke rusmidler, eller er det kontrollaspektet ved ordningen som er mest

framtredende? Dette er noen av problemstillingene som vil være sentrale i kapitlet. Hvorvidt

fangene hadde forventninger til det å sone på kontrakt, og hva som var med på å forme disse

forventningene, vil også være et tema.

Som tidligere nevnt er kontraktsoningen obligatorisk for alle fangene på Bastøy. Alle fangene

i mitt utvalg soner derfor på kontrakt.

7.1  KONTRAKTENS FORDELER

Kontraktsoningens utgangspunkt er stikkprøvekontroller av fangens urin for å kontrollere om

vedkommende eventuelt bruker rusmidler. Ved å skrive under på kontrakten har fangen

samtykket til en slik kontroll mot å få visse fordeler eller goder. Positiv urinprøve tolkes som

at fangen har brukt rusmidler og dermed brutt kontrakten. Et slikt brudd fører til negativ

sanksjonering. Mer om selve kontraktens innhold vil jeg komme tilbake til senere (se også
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vedlegg 3). Nå skal vi se nærmere på de godene eller fordelene som fangene opplever at de får

igjen for å sone på kontrakt. Ettersom hele Bastøy er en kontraktsenhet burde det være slik at

alle fangene fikk de samme fordelen, men vi skal se at fangene opplever dette svært

forskjellig.

7.1.1  Permisjonsdøgn

Nesten alle fangene i mitt utvalg opplevde en økning i antall permisjonsdøgn som den

umiddelbare og viktigste fordelen ved det å sone på kontrakt. Følgende uttalelser illustrerer

dette:

“Det innebærer mer permisjon - tretti døgn i året etter at permtiden er gått inn.”
(Ragnar)

“Her sitter jo alle på kontrakt så her har du tretti døgn i året, men sitter du på
lukket [fengsel] så har du atten døgn eller noe tror jeg.” (Tore)

Fangene som soner på kontrakt blir altså tilgodesett med 30 permisjonsdøgn i stedet for 18

døgn som er det fangene vanligvis får. Ettersom alle fangene på Bastøy soner på kontrakt skal

alle fangene få 30 permisjonsdøgn, men til tross for dette var ikke Morten kjent med at han

fikk noen fordeler mot å sone på kontrakt:

“Jeg kan ikke se noe forskjell på soningen. [...] Jeg tror ikke du får noen
belønning selv om du holder deg ren. Du har bare de normene her som er
generelle og som alle får. Så de belønner deg bare med straff hvis du går imot
kontrakten, men du får ikke noen påskjønnelse fordi at du har vært flink og holdt
deg unna det [narkotika].” (Morten)

I motsetning til Morten var Anders og Erik bevisst på økningen i antall permisjonsdøgn, men

de har likevel problemer med å se noen fordeler med kontraktsoningen. De beskrev dette slik:

“Nei, hva har du igjen for det - du har ti permdager ekstra i året og du sitter jo
her. [...] Jeg ser ikke så jævlig mye fordeler med kontrakt, og her blir det bare
kokt bort, for her er det en betingelse at du skal sitte på kontrakt. Fordelen med
det blir å være her på øya, sammenliknet med lukka.” (Anders)

“Kontraktsoning var jo for at folk som sonet og som brukte narkotika skulle få en
belønning for ikke å bruke narkotika. De skulle få ekstra fridager og ekstra
permdager og sånn, men nå soner jo alle på kontrakt mer eller mindre, og du får
egentlig ingenting annet enn en urinprøve.” (Erik)
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Selv om de fleste fangene er klar over at de får flere permisjonsdøgn ved å sone på kontrakt,

ser det ut som om enkelte ikke umiddelbart knytter det opp til kontrakten. Årsaken til dette

tror jeg er at de i stedet oppfatter økningen i antall permisjonsdøgn som en konsekvens av å

sone i en åpen anstalt. Samtidig blir det vanskelig å skille ut og få øye på fordelene knyttet til

kontrakten ettersom hele fengselet er en kontraktsenhet. Det er mulig at fangene ikke ser

fordelene fordi det på Bastøy ikke finnes fanger som ikke soner på kontrakt og som de kan

vurdere fordelene opp mot:

“Det [kontraktsoningen] fungerer ikke. Hadde det vært en annen avdeling på øya
som hadde blitt herset med dobbelt så mye som oss, da hadde det fungert. Da
hadde de som ikke hadde stått på kontrakt vært på den andre avdelingen, og da
hadde de herset mye mer med dem, men det er ikke det på denne øya.” (Erik)

Når hele fengselet er en kontraktsenhet får ikke fangene på Bastøy en daglig påminnelse om

fordelene som er knyttet til det å sone på kontrakt. Uansett hva det skyldes svekkes trolig

motivasjonen om å etterleve kontraktens krav når fangene ikke opplever at de får noe igjen for

det.

7.1.2  Fellesframstillinger

I tillegg til ekstra permisjonsdøgn var det tre av fangene som pekte på muligheten for

gruppeturer utenfor fengselet som en fordel knyttet til det å sone på kontrakt. Erik og Kristian

fortalte at:

“Hvis du soner på kontrakt her på Bastøy, så kan du få lov til å være med
fritidslederen ut.” (Erik)

“Ja, hvis du er heldig så får du mye flere muligheter til å komme deg ut.”
(Kristian)

Som vi så i forhold til antall permisjonsdøgn, er det imidlertid også her et skille mellom hva

fangene kan få av turer ut, og hva de i praksis opplever at de får. I den forbindelse sa Knut at:

“Det er sånn med kontraktsoning at du skal få et større antall permisjonsdøgn i
året. Den delen er jo oppfylt ved at du får tretti dager, og så er det to
aktivitetspermisjoner [fellesframstilinger] i forhold til gjennomsnittet på andre
anstalter som ligger på fire. De bruker veldig mye omgivelsene på Bastøy og sier
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at det er en del av godene, men et aktivitetstilbud utover det [fengselets
omgivelser] er minimalt i forhold til kriteriene. I tillegg har de [Bastøy
landsfengsel] rett og slett ikke penger til å gjennomføre for eksempel turer ut, som
er en del av det å gå på kontrakt.” (Knut)32

I likhet med fangene som hevdet at de ikke så noen fordeler med å sone på kontrakt, hevder

således Knut at Bastøy ikke oppfyller alle kriteriene for å være et kontraktsfengsel. Hvorvidt

dette er riktig vil jeg komme tilbake til senere. Knut begrunner påstanden med det faktum at

ikke alle fangene får fullt utbytte av fordelene. Det samme blir påpekt av Kristian:

“Det som er litt dumt er at når du kommer hit så har du ikke permtid. Du kan søke
om å få fellesframstilling, og da får du være med på turer, og jeg søkte i flere
måneder. Det tok en to-tre måneder før jeg fikk den [søknaden] tilbake igjen, og
når jeg da endelig fikk den tilbake så hadde jeg fått permisjonstid, men fordi jeg
hadde spurt så mange ganger så fikk jeg være med på en tur. Men ellers så er det
slik at de som har permtid ikke blir prioritert, så derfor har ikke jeg vært med på
noe særlig turer. Det er litt synd at det skal være så vanskelig å få innvilget
fellesframstilling, det synes jeg var litt tåpelig. Det skal visst være så fint at du
kan komme ut så mye, men det hjelper jo ikke det når du aldri får være med fordi
de er så trege med å innvilge søknaden om fellesframstilling. Da er det bare på
papiret at det er fint.” (Kristian)

Som jeg redegjorde for tidligere tar Bastøy i mot fanger på to måter; enten ved at de kommer

rett til Bastøy etter domsavsigelse, eller de blir overført til Bastøy fra andre fengsler. Når man

samtidig vet at man må ha sonet 1/3 av straffen for å få innvilget permisjonstid (permtid), og

dermed få utbytte av fordelen med ekstra permisjonsdøgn, vil det være enkelte fanger på

Bastøy som ikke får benyttet seg av denne fordelen, slik som Knut og Kristian påpekte

ovenfor. De fangene som ennå ikke har permtid, skal derimot prioriteres ved

fellesframstillinger og gruppeturer utenfor fengselet i regi av fritidslederen, til de får innvilget

permisjonstid. For langtidssonere med permtid får dette et uheldig utfall, fordi

fellesframstillinger ikke blir et reelt tilbud til dem. Dette er et dilemma som også blir kraftig

kritisert av redaktøren for Klar Tekst, Knut Hedlund (1998), i en artikkel i samme blad:

“Bastøy praktiserer kun deltagelse [i aktiviteter utenfor fengselet] for sonere som
ikke er i permtid. Det vil si det samme som at innsatte, som kanskje har sonet fire
år før de i det hele tatt har sett en kinoforestilling, blir forbigått av korttidssonere

                                                
32 I sitatet hevder Knut at man på Bastøy kun får to aktivitetspermisjoner i motsetning til i andre fengsler hvor

man får fire. Det synes umiddelbart underlig at det innvilges færre aktivitetspermisjoner på Bastøy, og jeg er

usikker på hvorvidt dette er riktig.
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med seks måneders dommer, som ikke er i permtid. Dette er en praksis som viser
stor uforstand når det gjelder langtidssonere, og deres problemer under soningen”
(Hedlund 1998:26).

Både Knut og Kristian - og Hedlund - hevder altså at muligheten for fellesframstilling er svært

begrenset for fangene på Bastøy, og nærmest ikke-eksisterende for fanger med lange dommer.

Både på grunn av knappe ressurser og prioriteringen av korttidssonere, blir gruppeturene ut

kun en ordning på papiret for mange av fangene. At ikke flere av fangene nevnte dette som en

fordel med kontraktsoningen, kan ha sammenheng med at ordningen i praksis er svært

begrenset. En konsekvens av dette kan være at det allerede skjeve maktforholdet mellom

fangene og fengselet, blir styrket når fangene er i en posisjon hvor de ikke kan nyte godt av

goder de har blitt forespeilet.

*   *   *

Oppsummerende kan man si at de fordelene som fangene oppnår ved å sone på kontrakt på

Bastøy er 12 ekstra permisjonsdøgn per år, og en begrenset mulighet for fellesframstillinger.

Til tross for dette opplevde flere av fangene at de ikke fikk noe igjen for kontraktsoningen.

Det er med andre ord et skille mellom hva fangene faktisk får igjen i form av fordeler ved å

sone på kontrakt, og fangenes opplevelse av hva de får igjen.

7.2  NEGATIVE SANKSJONER

Dersom en fange som soner på kontrakt avlegger en positiv urinprøve, tyder det på at fangen

har brukt narkotika, og dermed brutt kontrakten vedkommende har inngått med fengselet om å

sone rusfritt. Jeg vil her se på hvilke virkemidler - eller negative sanksjoner - Bastøy benytter

overfor fanger som avleverer positiv urinprøve.

På spørsmål om hvordan Bastøy reagerer hvis en urinprøve er positiv, svarte Morten og

Ragnar slik:

“[Du blir] sendt tilbake til lukket [fengsel].” (Morten)

“Ved positiv prøve skal en tilbake til lukket, og de fleste blir det.” (Ragnar)
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Alle fangene - bortsett fra én som ikke hadde særlig kjennskap til ordningen til tross for at han

også soner på kontrakt - framhevet tilbakesendelse til lukket anstalt som det mest brukte

virkemidlet overfor fanger som avleverte positiv urinprøve. De fem fangene i mitt utvalg som

hadde lange dommer, påpekte at Bastøy også benyttet seg av andre refselsesmetoder. Følgende

utsagn illustrerer dette:

“Du får en refs ved at du blir sendt opp på enerommet som vi kaller “solcella”.
Da blir du låst inn der og så sitter du der en sju-ti dager eller noe sånn. Og mest
sannsynlig blir du etterpå sendt tilbake til lukket, men det er flere som har fått bli
etterpå også. Jeg vet ikke om du må sitte hele refsen her hvis du blir sendt. Og fire
måneder permnekt, det er helt automatisk nesten, det får du med en gang.”
(Kristian)

“Det er alt fra at du får for eksempel seks dagers refs oppi tredje etasje på skolen,
det som vi kaller for “solcella”, til fire måneders permisjonsnekt som er vanlig å
få i tillegg. Har du ikke permisjonstiden inne så gir de deg gjerne tillegg i tid, det
vil si at du får tre dager ekstra å sone, ved at de holder deg tre dager over tiden
[for prøveløslatelse]. Veldig ofte så blir personen sendt avgårde til vanlig fengsel
igjen, så kan du eventuelt prøve å søke deg tilbake, men da kan det oppstå
problemer.” (Knut)

“De kjører ikke én linje, de kjører litt forskjellig. Noen får lov til å bli når de har
hatt [positiv] urinprøve, andre blir sendt rett av gårde. De har liksom ikke en
standard prosedyre hvis du ryker på urinprøve.” (Tore)

Disse sitatene viser at Bastøy ikke har en fast rutine overfor fanger som har avlevert positiv

urinprøve, men at de i stedet benytter flere forskjellige virkemidler:

•  isolasjon på “solcella”

•  permisjonsnekt

•  ekstra dager å sone

•  tilbaksendelse til lukket anstalt.

Noen får bli, mens andre blir sendt, og fengselets begrunnelse for den ene eller den andre

avgjørelsen får ikke fangene kjennskap til. En viss uforutsigbarhet kan derfor sies å prege

ordningen. Tilbakesendelse til lukket anstalt er det virkemidlet som fangene føler som den

største trusselen. Når andre fanger eller kamerater blir sendt fra øya er det en reaksjon som

merkes tydelig i fangemiljøet:

“Jeg synes det er kult å se at folk ruser seg og har det godt uten å bli tatt for det,
men jeg synes det er dritkjipt når de blir tatt på urinprøve. Derfor gidder jeg ikke
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å forholde meg til folk som ruser seg, fordi før eller siden så ryker de. Jeg er så
møkkalei av folk det går skeis med, og de [andre fangene] er klar over at jeg synes
de er helt kule, men at jeg setter pris på at de ikke bruker narkotika når de er
rundt meg for jeg makter det ikke når de blir sendt. Det er veldig mange som har
det sånn.” (Erik)

Mange av fangene syntes det var en lettvint løsning fra fengselets side å bare sende folk

tilbake til lukket anstalt når de hadde avlagt en positiv urinprøve. Anders’ uttalelse nedenfor

representerer et slikt syn:

“Jeg synes de tilbakefører til lukket alt for lett herfra. Det virker som de er helt
hjelpesløse med å løse problemer her, og det er jo helt tragisk. Et sånt sted som
har det så åpent og fritt som vi har det i utgangspunktetet, burde også ha rom for
å klare å mekle eller eventuelt løse et problem. [...] Hvis det er lukket som er
løsningen på det, så er hele filosofien i forhold til det åpne forholdet på øya
nedlagt.” (Anders)

Fangenes uttalelser ovenfor viser at Bastøy ikke sender tilbake alle fangene som avleverer

positiv urinprøve. Det kan tyde på at det gis rom for vurdering, og at det her utvises skjønn fra

fengselets side. Samtidig tyder fangenes uttalelser på at fengselet ikke konsekvent

gjennomfører en slik vurdering. Man kan undre på om dette er bevisst strategi fra fengselets

side - er det ment som en trussel i seg selv at det ikke skal være klare retningslinjer i forhold

til hva som kan skje ved svikt? Eller er det slik at det eksisterer kriterier som fangene ikke er

klar over? Ettersom jeg ikke spurte fengselets ansatte om dette, kan jeg heller ikke gi et klart

svar. Men uavhengig av hva dette skyldes var fangene klare på at de ønsket at fengselet

innførte faste rutiner for en slik vurdering, og at ordningen således ble mer forutsigbar:

“Så lenge folk skal tilbakeføres til samfunnet igjen, så bør dem tenke litt mer
langsiktig og heller la folk få en mulighet.” (Anders)

“Jeg synes alle skulle fått én sjanse. Ryker du på en urinprøve så er det greit med
fire måneders permnekt, men neste gang så blir du sendt på lukket. Det mener jeg
hadde vært mer rettferdig.” (Tore)

Som Anders påpekte ovenfor svekkes filosofien om det åpne forholdet på Bastøy når

tilbakesendelse til lukket benyttes som løsning på antatt bruk av narkotika. Dette illustrerer

samtidig at straffegjennomføringen er fengselets viktigste mål, og at eventuelle forebyggende

eller rehabiliterende tiltak må tilpasse seg dette. I stedet burde det være slik at det åpne

forholdet på øya ga rom for å løse den slags problemer på stedet. En slik mulighet til å vise at
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du ønsker å gjøre noe med et eventuelt rusproblem, og en rutinemessig vurdering før

tilbakesendelse til lukket anstalt, hevdet fangene kunne medføre positive konsekvenser og

motivere til rusfrihet. Dette er det neste tema jeg vil ta opp.

7.3  SKAPER KONTRAKTEN MOTIVASJON?

Fordelene eller godene fangene kan oppnå ved å sone på kontrakt, og trusselen om negativ

sanksjonering ved brudd på kontrakten, skal motivere fangene til å sone rusfritt. Jeg spurte

fangene om de opplevde kontraktsoningen på Bastøy som motiverende overfor et eventuelt

rusproblem, og hvorvidt kontrakten kan hindre at fangene ruser seg mens de soner.

Svarene jeg fikk fra fangene var svært varierende. Et hovedskille går mellom de fangene som

vurderer motivasjonen i relasjon til kontrakten, og de som ser motivasjonen i relasjon til

Bastøy som åpen anstalt. Innenfor dette hovedskille er det igjen stor variasjon i fangenes

synspunkter og begrunnelser. Følgende uttalelser representerer de fangene som vurderte

motivasjonen i forhold til kontrakten:

“Slik kontrakten er utformet så har den lite for seg. De som ruser seg, de ruser
seg og noen ganger går det bra.” (Ragnar)

“Nei, det virker provoserende fordi det blir sånn at vi skal spekulere i å lure
dem.” (Tore)

“Muligens, men folk kan jo være innstilt på ikke å røre noe, men så kommer
fristelsen [uansett]. [...] Nå har jeg vært her halvannen måned og det har vært
trettiseks stykker som har blitt sendt [tilbake til lukket].” (Thomas)

“Jeg vil tro [at det virker motiverende] for de som har det problemet. [...] Det må
være hardt for han [som har et narkotikaproblem], men du vet jo også
konsekvensene når du soner på kontrakt og at blir du tatt på dette, så går du i
land.” (Morten)

“At det virker så veldig motiverende med den kontrakten her, det tror jeg ikke. Det
ryker folk her hele tiden, og hvis de har lyst til å ruse seg så gjør de det, spesielt
hvis de ikke har så lang tid igjen.” (Kristian)

Uttalelsene ovenfor tyder på at fangene stort sett ikke har særlig tiltro til at kontraktsoningen

motiverer fangene til å sone rusfritt. Fangene begrunner dette med alle tilbakesendelsene til
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lukket anstalt, noe de opplever som et stort antall fanger. Jeg mener kontraktens manglende

motivering også må ses i sammenheng med fangenes opplevelser av å oppnå få fordeler ved å

sone på kontrakt. Når det gjelder antall tilbakesendelser kan det også være andre grunner enn

positive urinprøver som fører til at fangene blir sendt fra øya - grunner som ikke nødvendigvis

fangene har kjennskap til.

De fangene som knyttet motivasjonen om rusfrihet først og fremst til åpen soning og

omgivelsene på øya, hevdet følgende:

“Du kan si at det som er problemet er at stoffet finner så alt for lett veien inn her
[...] og tilgangen [på narkotika] er for stor. Omgivelsene kan virke motiverende og
det er dyreliv her ute og veldig fin plass å sone på sånn sett, men når det er såpass
åpent så er det også hele veien en rekke tilbud som ligger i lufta.” (Knut)

“[Det er] ikke kontrakten [som virker motiverende], men øya i seg selv, og det at
du har mulighet til å stå for valgene dine selv her ute. [Det er mange] folk som har
sittet lenge på lukket og  kommer fra betong og cellesituasjon, men her kommer du
ut i det fri på en måte, og her kvitrer fuglene i skogen, og da er det bare et par
ting som mangler av og til. [...] Men det har nok også med det at du må avlegge
urinprøver.” (Anders)

“Det er fint i forhold til å sitte på lukket, men når du har vært her noen år så går
du ikke rundt og tenker på det hele tiden. Hvis du skal ruse deg så går du ikke
rundt og tenker på at du går glipp av å gå en tur rundt øya. Når jeg har gått rundt
øya tre ganger om dagen i åtte måneder, så begynner jeg å bli lei det også.”
(Kristian)

Sitatene ovenfor legger hovedsakelig vekt på øya og dens omgivelser som en potensiell

motivasjonsfaktor ved et eventuelt rusproblem. I følge dem er det åpenheten og øyas

omgivelser som eventuelt kan hindre fangene i å ruse seg, og ikke det at de soner på kontrakt.

Samtidig påpekes det at åpenheten og omgivelsene kan virke mot sin hensikt og i stedet friste

fangene til å ruse seg.

Av sitatene ovenfor er det en av fangene (Knut) som hevder at tilgangen på narkotika innad i

fengselet er for stor. De fangene som opplevde at mange ble sendt tilbake til lukket anstalt

etter å ha testet positivt på urinprøven, tyder på å være av samme mening. Det synes klart at

om tilgangen på narkotika i fengselet er stor, så vil det være vanskeligere å etterleve

kontrakten og dens krav om at du skal sone rusfritt. En av de ansatte på Bastøy var derimot

ikke like sikker på hvorvidt tilgangen på narkotika kan sies å være stor:
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“Det [narkotika] går veldig i bølger. For det første så vet hverken vi eller
Ullersmo hvor stort problemet er til enhver tid. Det er veldig mye rykter og
forestillinger, og det er jo veldig lite som beslaglegges rent konkret. I perioder har
vi alt for mye, for det skal ikke mer enn et par stykker til som er litt aktive og gir
blaffen før et sånt miljø sprekker, og så kan det gå måneder hvor vi ikke har
positive prøver i det hele tatt. Det er som sagt veldig variabelt, men per idag så er
det mitt inntrykk at vi har en nogenlunde tilfredstillende situasjon. Men
narkotikaen representerer ikke noe fengselsmessig eller atferdsmessig problem.
Det er bare rett og slett det at vi erkjenner at noen prøver blir positive av og til,
men det preger ikke miljøet i fengselet i den utsrekning at folk går rundt og er
rusa sånn som vi klarer å registrere.” (Ansatt)

Fangenes og den fengselsansattes uttalelser tyder på motstridende oppfatninger av omfanget

av narkotika på Bastøy. En av grunnene til dette kan være at fangene har bedre kjennskap til

omfanget av narkotika enn det de fengselsansatte har. Men det kan også si noe om hvor leit

fangene føler det når noen de kjenner blir tatt for positiv urinprøve og blir sendt fra øya (jmf.

Eriks uttalelse foran). I tillegg kan det være at fangene i større grad opplever det som et

problem fordi de selv kan bli fristet til å ruse seg. Av disse grunnene kan tilgangen på

narkotika være mer et problem for fangene enn for de fengselsansatte. På den måten kan

tilgangen på narkotika ha en innflytelse på kontraktens motiverende virkning.

*   *   *

I det foregående har vi sett at fangenes erfaringer med kontraktsoningen på Bastøy

hovedsakelig er knyttet til trusselen om tilbakesendelse til lukket anstalt, og opplevelsen av å

oppnå få konkrete fordeler knyttet til kontrakten. Det er dette de opplever og erfarer til daglig,

enten i forhold til seg selv eller andre fanger. I tillegg hevdet de fleste av fangene at

kontrakten ikke virket motiverende overfor et eventuelt rusproblem, men antydet i stedet at

det åpne fengselet og dets omgivelser kunne virke motiverende. Til tross for dette kan det

være at fangene hadde forventninger til kontraktsoningen og dens innhold, og det er tema for

neste delkapittel.
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7.4  FANGENES FORVENTNINGER

Slik fangene til nå har beskrevet praktiseringen av kontraktsoning på Bastøy, har

soningsformen likhetstrekk med det jeg tidligere betegnet som en snever form for

kontraktsoning (jmf. 5.3.1 Kontraktsoning). I den forstand er det kun snakk om en

kontraktsoning i navnet hvor det foreligger en formell skriftlig avtale, men uten at

soningsformen er knyttet til et rehabiliteringsperspektiv. I stedet er kontrakten mer entydig

basert på fengselets behov for å kontrollere rusbruken.

Til tross for denne snevre kontraktsoningsformen har fangene forventninger til kontrakt-

soningen på Bastøy. Anders forklarer dette slik:

“Jeg mener at på et kontraktsystem så burde det vært rom for å ta tak i
vedkommende og tørre å se hvilket forhold vedkommende har til rus og hvor
motivert han egentlig er. Hvor positiv han er i miljøet og alt sånt noe, og se
faktisk at dette er et problem som han sliter med og som han kanskje ikke helt vil
legge fra seg på noen måte, men vil eventuelt slite med. Men det er jævlig
vanskelig å bli møtt på den forståelsen i det miljøet her på grunn av at regelverket
er så jævlig tregt. Så det kan bli litt slitsomt for enkelte. [...] Det kan virke litt mot
sin hensikt - kontrakt det skal jo være med på å hjelpe folk, ikke bare et
kontrollsystem, men også til å motivere deg videre for å sone nyktert og prøve å få
noe positivt ut av soningen din, men der svikter anstalten.” (Anders)

Knut har ikke bare forventninger, men også visjoner for hvordan kontraktsystemet bør endres

hvis det skal ha noen verdi for fanger med et rusproblem:

“Hvis kommunikasjonen ble så åpen at den innsatte kunne komme å si at “hør
her, i går gjorde jeg sånn og sånn”, og i stedet for å sende personen rett avgårde
kunne de ta tak i personen og spørre hvorfor. Hvis da personen kommer med et
fornuftig svar og sier at “det og det tok pusten fra meg”, så kunne de
[fengselsledelsen] si at “ja, men hva kan vi gjøre, er det noe vi kan gjøre eller er
det noe du må gjøre selv?”. Det ligger jo veldig åpent for veldig mye misbruk,
men samtidig hvis du da faktisk kan hjelpe han ved å være såpass åpen, så tror jeg
det er revolusjonerende i forhold til det som skjer i dag. [...] Det ville vært veldig
unaturlig om folk som har brukt heroin i fem-seksogtyve år ikke skulle ruse seg.”
(Knut)

I teorien er det først når kontraktsoningen har en mer utvidet form at

rehabiliteringsperspektivet aktualiseres. Til tross for dette har fangene - gjennom å sone i et

kontraktsfengsel - forventninger til at det også der eksisterer et mål om rehabilitering.

Forventningene og visjonene som beskrives av fangene har likhetstrekk med det som betegnes
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som en utvidet kontraktsoningsform. Det de kritiserer ved kontraktsoningen på Bastøy er det

at den har en snever form. I følge fangene er ikke kontraktsoningen i seg selv et negativt tiltak

- vi så tidligere at de ikke i utgangspunktet synes det var problematisk å sone på kontrakt -

men dets mangelfulle innhold gjør at den i realiteten framstår som et rent kontrolltiltak.

Men hvordan har det seg at fangene har slike feilaktige forventninger? Er det fengselet og

kontraktens innhold som gir feil signaler i forhold til hva fangene kan forvente av å sone på

kontrakt? For å forsøke å klargjøre dette kan det være fruktbart å se nærmere på hva selve

kontrakten inneholder; hva er det fangene faktisk skriver under på når de kommer til Bastøy

landsfengsel? Videre kan det også være fruktbart å se hva de fengselsansatte mener at

kontrakten innebærer i praksis.

7.4.1  Kontrakten - et “bytteforhold mellom tiss og permisjonsdøgn”

Kontrakten tar utgangspunkt i et ønske fra begge parter - fangen og fengselet - om å skape et

“rusfritt miljø preget av aktivitet og god orden” (se vedlegg 3). I den forbindelse har fangene

visse forpliktelser de må overholde, mens fengselet på sin side skal søke å tilrettelegge visse

forhold. Rent konkret innebærer dette at fangene skriver under på å:

“1) Holde [s]eg borte fra all befatning med narkotiske stoffer og andre berusende
og bedøvende midler.
2) Aktivt å motarbeide all form for bruk av rusmidler ved Bastøy, og å delta i
aktiviteter som er med på å bygge opp et godt miljø i fengselet.
3) Å avgi urinprøver og å medvirke positivt til gjennomføring av andre
kontrollrutiner som fengselet iverksetter”.

Fengselet skriver under på at de skal forsøke å gjennomføre følgende tre punkter:

“1) Legge til rette for et aktivt og godt miljø for de innsatte i fengselet.
2) Ta de insatte med på råd i utviklingen av aktivitets- og miljøtiltak.
3) Innvilge permisjoner med inntil 30 døgn på årsbasis til de insatte som utholder
kontrakten, og som ellers fyller vilkårene for ordinær permisjon”.

Til slutt heter det at: “Den innsatte er med sin underskrift inneforstått med at han kan risikere

overføring til lukket anstalt ved brudd på denne kontrakten”. Konsekvenser for fengselet hvis

de bryter kontrakten er derimot ikke nevnt.
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Slik kontrakten framstår er innholdet i den svært vagt og dårlig spesifisert. Fangene har en

konkret forpliktelse om å avlevere urinprøver, men hva fangene egentlig får igjen er ikke

spesifisert ut over økningen i antall permisjonsdøgn. Fengselets oppfølging av kontrakten er

ikke konkretisert i det hele tatt, ut over de allerede nevnte permisjonsdøgn. Men det mest

overraskende er at det ikke er nevnt noe som kan imøtekomme fangenes forventninger om

rehabilitering av fanger med et rusproblem. I den forbindelse er det interessant å se på

kontrakten ved Hassel kretsfengsel, som også betegnes som et kontraktsfengsel. I grove trekk

inneholder kontraktene det samme, men de skiller seg fra hverandre på ett vesentlig punkt om

rehabilitering og residiv:

“Til gjengjeld vil Hassel kretsfengsel etter beste evne og innenfor gjeldende
rammer, aktivt jobbe med å tilrettelegge for at den innsatte får en soning og
oppfølging som gir grunnlag for et liv uten kriminalitet og rusmiddelmisbruk”.
(Min utheving)

På Hassel er det heller ingen automatikk i å bli sendt tilbake ved svikt. Man forsøker å unngå

dette så langt som mulig. Ved tilfeller av sprekk vurderes dette individuelt (Grambo 1996).

Hva mener så fengselet - representert ved de fengselsansatte - at kontrakten på Bastøy

innebærer?

“Kontraktsoning både hos oss og hos fengsler flest går jo i grunnen i praksis ut
på å frivillig erkjenne at en når som helst kan bli avkrevd en tisseprøve, og til
gjengjeld så får en da noen ekstra permisjonsdøgn og noen goder ellers. Men det
er i første rekke et bytteforhold mellom tiss og permisjonsdøgn - det er det
kontrakten går ut på. Sånn er det vel i nesten alle fengsler og sånn er det her
også. [...] Det gjør jo at folk stort sett er rusfrie under soning, og det er jo en
gevinst i seg selv.” (Ansatt)

“Så lenge det er pålagt at alle har [kontrakt] og alle får de samme fordelene eller
ikke får de samme fordelene uansett, så er den på en måte meningsløs. Da er den
bare i forhold til lovverket [ved at] den hjemler oss til å kunne ta frivillige
urinprøver når vi vil av de innsatte. Det er den eneste tingen med den her.”
(Ansatt)

Som fangene har påpekt foran, hevder også de fengselsansatte at kontraktsoningen på Bastøy i

praksis er redusert til et bytte mellom urinprøver fra fangene og innvilgelse av flere

permisjonsdøgn fra fengselet. Kontraktens øvrige og mer uspesifiserte innhold oppleves også

av de fengselsansatte - i tillegg til fangene - å ikke bli realisert i praksis. Kanskje var det dette
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vage og uspesifiserbare i kontraktens innhold, som førte til en forventning fra fangenes side

om at rehabiliteringsaspektet skulle være mer tilstede i praktiseringen av kontrakten? På den

måten ga kanskje kontraktens innhold feilaktige signaler til fangene om hva de kunne forvente

seg.

Fangenes forventninger til at kontraktsoningen hadde et mer rehabiliterende innhold, tror jeg

også må ses på bakgrunn av Bastøys betegnelse som kontraktsfengsel. Jeg oppfatter dette som

en betegnelse som legger visse føringer på hvordan kontraktsoningen ved fengselet

praktiseres. Et kontraktsfengsel oppfatter jeg intuitivt som et fengsel der kontraktsoningen og

dens innhold står sentralt, at kontraktsoningen er noe fengselet prioriterer og er opptatt av, og

også legger mye arbeid i. Fangenes uttalelser kan tyde på at de i utgangspunktet hadde

liknende assosiasjoner og forventninger til et kontraktsfengsel som det jeg hadde. Men så viste

det seg altså at praktiseringen av kontraktsoningen i et kontraktsfengsel som Bastøy, ikke

svarte til de forventningene både fangene og jeg hadde.

I forlengelsen av dette kan man stille spørsmål om hvorfor kontraktens rehabiliterende og

forebyggende målsetting ikke nevnes mer konkret i selve kontrakten og av de fengselsansatte.

Myndighetenes intensjoner med tiltaket viser jo at det er dette som er den sentrale

målsettingen. Er det slik at kriminalomsorgens prioritering av straff framfor rehabilitering har

hatt en innvirkning på dette? Dette vil jeg nå se nærmere på.

7.5  KONTRAKT SOM KONTROLL ...

Tidligere i oppgaven hevdet jeg at igangsettelsen av kontraktsoning var et ledd i

myndighetenes mål om å redusere omfang og bruk av narkotika i fengslene. Kontrakten var et

av de positive tiltakene som skulle styrke fengselsmiljøet og således redusere behovet for

narkotika. Kontrakten var ikke definert som et restriktivt og kontrollerende tiltak som skulle

hindre innsmugling. Det var andre tiltak som skulle ta seg av dette (jmf. 5.3.1

Kontraktsoning). Igangsettelsen av soningsformen er derfor teoretisk sett helt i tråd med det

ene av kriminalomsorgens to hovedmål om å tilføre fangene “kunnskap, ferdigheter og

positive holdninger”, for at det igjen skal motvirke at fangene begår ny kriminalitet. Dette er i

grove trekk idealet bak igangsettelsen av kontraktsoningen. Men er dette også realiteten ved
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tiltaket? Jeg har allerede vært inne på hva fangene mener om dette, og deres erfaringer kan

oppsummeres via sitatet nedenfor:

“Kontrakten i dag blir vel egentlig mer brukt som kontrollmiddel enn intensjonen
om å faktisk hjelpe. Men du kan si intensjonen i begynnelsen var veldig, veldig fin,
men ...” (Knut)

Fangene framhever kontrollaspektet, mens rehabiliteringsperspektivet står igjen som en

uinnfridd forventning. I følge mine data stemmer således kontraktsoningens ideal ikke overens

med realitetene og praktiseringen på Bastøy. Min påstand er derfor at Bastøy landsfengsels

gjennomføring av kontraktsoningen i praksis har blitt et rent kontrolltiltak, der bruk av

narkotika er det som kontrolleres. Dette blir også bekreftet av de to fengselsansattes uttalelser,

som var sitert ovenfor. I en artikkel i Klar Tekst forteller Odd-Ivar Hansen (1994) om liknende

erfaringer med soningsformen:

“Goden som alle vil ha, er 12 ekstra permdøgn i året. Resten av innholdet i
kontrakten har begge parter (fengselet og den innsatte) begynt å “glemme”. Bare
den innsatte leverer rene urinprøver og får sine 12 ekstra permisjonsdøgn i året, er
alt OK. Alt det andre med god sosial atferd, samarbeid med fengselet for å skape
en god plattform for rehabilitering, problemløsing i fellesskap og enkeltvis,
avdelingsmøter, soningsplaner osv. - dette er en saga blott. Det hele har blitt en
sovepute for fengselsetaten som utad fremstiller kontraktsoning som et ledd i
rehabilitering, men min påstand er at det hele regnes kun i rene urinprøver. Slik
slipper begge parter å ha noe seriøst forhold til kontrakten som skulle skape
forpliktelser med hovedtanken å få et rusfritt miljø. Hvem som drar fordeler av
denne holdningen er ikke så interessant. Taperne er de med rusproblemer som
ønsker å gjøre noe med det - de som trenger konstruktiv soning med litt strammere
tøyler. De som har mistet det meste av tillit til andre mennesker fordi avtaler aldri
har blitt overholdt” (Hansen 1994:17).

Som jeg allerede har vært inne på har ideen om å sone på kontrakt i praksis blitt redusert til et

enkelt og praktisk bytteforhold mellom urinprøver og permisjonsdøgn. Hvorfor dette har

skjedd mener jeg må ses på bakgrunn av kriminalomsorgens motstridende målsettinger om

både å straffe og rehabilitere - en stridighet som ble “løst” ved at det sistnevnte målet ble

prioritert. En slik prioritering vil nødvendigvis måtte influere på tiltak som igangsettes og som

hevdes å være rehabiliterende eller forebyggende. Det er derfor ikke til å undres over at tiltak i

fengslene og innholdet i dem bærer preg av en reduksjonisme i forhold til hva som var ideen

bak tiltaket. Fengselsvesenets målprioritering bidrar således til at kontrollaspektet ved
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kontraktsoningen blir det sentrale, og som vi senere skal se vil målprioriteringen også få

konsekvenser for soningsplanene og kontaktbetjentordningen.

Når så rehabiliteringsperspektivet er fraværende - hva med kontrollens effekt? I likhet med

Giertsen (1995) vil jeg spørre - nytter det? Og svaret blir det samme som hun også gir -

åpenbart ikke i den grad fengselsmyndighetene ønsker. Det finnes fortsatt stoff i fengslene,

også på Bastøy. Kan det derfor være andre grunner til at kontrakten opprettholdes?

7.5.1  ... og som differensieringstiltak

I realiteten framstår som nevnt kontraktsoningen som et kontrolltiltak, rettet mot kontroll av

narkotika. Men samtidig er kontraktsoningen noe mer enn bare kontroll av narkotika. Som jeg

var inne på tidligere er blant annet kontrakten - eller urinprøvens kvalitet - med på å danne

grunnlaget for kriminalomsorgens differensieringsstrategi: “Alt dreier seg om urinprøven.

Kriteriene på om du er bra fange eller ikke innskrenkes til et spørsmål om urinens kvalitet”

(Giertsen 1995:425). Dette innebærer at hvorvidt du kvalifiserer til å sone på åpen eller lukket

anstalt, eller oppnår andre goder, i stor grad avhenger av om du klarer å etterleve kontraktens

forpliktelser om rene urinprøver. En atferd som tilsvarer samfunnets rådende moral er det som

bør etterstrebes. Narkotikaen brukes således for å legitimere økt kontroll:

“Dette systemet som skulle være en hjelp for folk med stoffproblemer, har ført til
en økning av kontrollmetoder og refselsesmuligheter. Kontrollen med narkotika er
blitt narkotika som middel til økt kontroll, både når det gjelder kontrollmidler og
omfang” (Giertsen 1995:425).

I lys av kriminalomsorgens hovedutfordring og pådriver i forhold til iverksettelsen av

rehabiliterende og forebyggende tiltak - reduksjon av tilbakefall - kan man spørre om et

kontrolltiltak kan bidra til å redusere tilbakefallsprosenten? Det tviler jeg på. Ikke virker

kontrakten motiverende i forhold til et rusproblem, og fangenes forventninger og behov

imøtekommes heller ikke.

Jeg vil i stedet antyde at kontrakten har fått en annen funksjon, som et differensierings- og

kvalifiseringstiltak. Kanskje det er denne nye funksjonen som er med på å opprettholde et

forfeilet rehabiliteringstiltak?
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8  SONINGSPLAN - EN PLAN UTEN HANDLING?

I dette kapitlet vil jeg se nærmere på soningsplanene. Jeg har valgt å dele det praktiske

arbeidet med soningsplanene i to faser; den første fasen er skrivingen av soningsplanene, og

den andre fasen dreier seg om planenes praktiske funksjon etter at de er skrevet. Som vi skal

se er det ofte slik at aktiviteten rundt planene stilner av etter den første fasen. I det følgende

vil jeg først se nærmere på fangenes erfaringer med, og opplevelse av, soningsplanenes to

faser. Planenes innhold og mål, samt den videre oppfølgingen av dem vil her stå sentralt.

Strukturelle føringer på praktiseringen av planene, og tidsforståelsen som ligger til grunn for

dem vil bli diskutert.

I motsetning til kontraktsoningen som er obligatorisk for alle fangene på Bastøy, var

soningsplanene beregnet på fanger med dommer på mer enn seks måneder.33 Vi så tidligere at

det i mitt utvalg på åtte fanger, var seks som var kvalifisert til et slikt tilbud. Mens bare fire

hadde fått tilbud, og av dem var det tre fanger som hadde skrevet en slik soningsplan.

                                                
33 Dette har blitt endret til å gjelde alle fanger.
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8.1  PLANENE PÅ PAPIRET; om skriveprosessen, innholdet og målsettingene

Erik, Knut og Tore er de fangene i mitt utvalg som har skrevet soningsplan på Bastøy. Alle

har skrevet planen sammen med kontaktbetjenten sin. Som vi så tidligere var

hovedbegrunnelsene deres for å skrive en slik plan, et ønske om å være positiv overfor

fengselsledelsen, og:

“For det at kontaktbetjenten skal ha en soningsplan.” (Erik)

Den første fasen i det praktiske arbeidet med soningsplanene er nedskrivingen av planene. Jeg

vil nå se nærmere på soningsplanenes innhold og delmål, og hvilken betydning fangene legger

i dette.

8.1.1  Om innholdet

Av sonings- og framtidsplanen ved Bastøy (se vedlegg 1) går det fram at fangen og kontakt-

betjenten skal berøre temaer som:

•  boforhold

•  skole/utdanning

•  arbeid

•  fritid/hobbyer

•  kriminalitet

•  rusmidler

•  sosialt nettverk

•  økonomi

•  permisjons- og bøteoversikt

Temaene tar utgangspunkt i hvordan situasjonen er under soning, for deretter å se på hvilke

ønsker vedkommende har etter løslatelsen, og hvilke tiltak som må igangsettes i fengselet for

å oppnå dette. Det registreres personlige opplysninger, og samtaleskjema for kontaktbetjenten

og fangen skal fylles ut.

En av de ansatte fortalte om soningsplanenes innhold at:

“Her [på Bastøy] er det soningen som er i [fokus]. Tiltakene i soningen skal i
prinsippet være mot et mål som er etter løslatelsestidspunktet. [...] Det er litt
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individuelt fordi ting skjer jo så planen blir forandret og frister blir forandret,
men i det store så fungerer det bra når det gjelder tidsløpet på Bastøy. [...] Sånn
som jeg har opplevd det, så går det på søknader i forhold til velferdsperm,
soningsavbrudd og § 12-soning34.” (Ansatt)

På Bastøy er det altså fangenes soningstid på Bastøy det hovedsakelig fokuseres på når

kontaktbetjenten skal skrive soningsplan sammen med fangen. Innholdet i soningsplanene og

hvordan de benyttes i praksis, er dermed hovedsaklig rettet mot ordninger som fangene kan

søke om og tidsfrister i forhold til når de skal søke om de ulike tingene. Dette kan være ulike

ordninger som er rettet mot alternative soningsformer utenfor anstalt (f.eks. § 12-soning og

soningsavbrudd), og/eller ordninger som er aktuelle mens de fortsatt soner (f.eks. søknad om

velferdspermisjon). Fokuseringen på og vurderingen av: “[...] hvorfor den enkelte begår sin

kriminalitet” (St.prp.nr.1 (1994-95):68), som myndighetene legger vekt på i stortings-

proposisjonene, er mindre aktuell på Bastøy. En av de ansatte hevdet at instruksen for

soningsplanene ikke sa noe om dette, og han følte at det var et vanskelig tema å snakke med

fangene om:

“Skal du gå mer inn på hvorfor vedkommende sitter i fengsel? Det blir en
diskusjon om du skal gå mer inn på det og jobbe med det, eller om du ikke skal
gjøre det. Er du skolert nok til det eller er du ikke skolert nok til det? [...] Jeg vet
det er vanskelig selv for det er et kompetansespørsmål, og hvor langt du skal gå
som legmann i forhold til dette her - både hobbypsykolog og hobbysosialarbeider.
[...] Det er nesten et tabuområde i norske fengsler for fengselsbetjenter å snakke
om hvorfor folk er her.” (Ansatt)

Følgende utsagn representerer fangenes erfaringer med skrivingen av soningsplanene, og

hvilken betydning de tillegger innholdet i den:

“Jeg har bevisst skrevet en soningsplan som står overens med fengselet, men som
ikke står overens med meg selv. [...] Hadde jeg skrevet den ut i fra meg selv, så
hadde jeg ikke fått hjelp.” (Erik)

“Vi [Knut og kontaktbetjenten] har lagd en soningsplan som ser fin og grei ut, og
så jobber vi heller ut fra et såkalt behovsprøvd forhold. Det er sånn at hvis jeg
trenger hjelp så tar jeg kontakt med han, og hvis han har noe han lurer på så tar

                                                
34 § 12-soning referer til fengselsloven § 12 der det heter at en fange kan overføres til: “[...] sikringsanstalt,

pleieanstalt, hybelhus under Kriminalomsorg i frihet, kursted eller annen behandlingsinstitusjon for den

gjenstående del av straffetiden”, hvis det finnes hensiktsmessig på grunn av: “[...] vedkommendes helbred,

sinnstilstand, arbeidsevne, tilpasningsevne eller andre særlige grunner[...]”.
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han kontakt med meg, men det er ikke så fastsatt, det blir mer tilfeldig. [...] Vi er
blitt enige om at vi tar det mer underveis, og vi har en felles forståelse av at det er
den beste løsningen for oss. [...] Det heter seg at du skal ha en plan over
permisjonene dine og når du skal reise ut. Det er vi blitt enige om er litt for
banalt, for det kan skje ting og plutselig kan du ha behov for reise ut to turer en
måned og avstå fra permisjon i neste måned. Det går ikke an å planlegge å være
spontan, det er litt vanskelig.” (Knut)

“Vi [Tore og kontaktbetjenten] har holdt på lenge å skrive den, og den er kanskje
ikke helt ferdig skrevet enda heller. Det går jo på det at nå skal jeg ha frigang til
jobb og da er det ikke noe mer, da er det greit” (Tore)

Sitatene ovenfor tyder på at Erik og Knut ikke anser skrivingen av soningsplanene og

innholdet i dem som særlig betydningsfulle. De har derfor lagt liten vekt på innholdet i

soningsplanene de har skrevet, og i stedet funnet egne individuelle ordninger, eventuelt

sammen med sin kontaktbetjent. Dette kan også ha sammenheng med at tiltaket ikke oppleves

som frivillig og at det ikke er noe fangene selv har tatt initiativ til. Ser man det videre i

sammenheng med deres begrunnelse for å skrive soningsplan, ser det ut som om planenes

innhold og skrivingen av dem mer er beregnet på kontaktbetjenten og fengselsledelsen, enn på

dem selv. Dette er derimot ikke ensbetydende med at de ikke har reflektert over innholdet i

planene. Når de anser innholdet for å være av liten betydning for dem, kan det innebære at de

har reflektert over soningsplanene, for deretter å konkludere med at planene ikke har

betydning for dem. Tores uttalelse tyder på at han i større grad ser betydningen av en

soningsplan, og dermed legger mer vekt på innholdet i planen når han har skrevet den.

*   *   *

I likhet med kontraktsoningens mål om å virke motiverende i forhold til et eventuelt

rusproblem, har soningsplanene et underliggende mål om å igangsette en prosess hos fangene

der de reflekterer over sin egen situasjon og hva de eventuelt må gjøre for å endre på den.

Begge fasene i arbeidet med soningsplanene kan ses som et ledd i en slik

bevisstgjøringsprosess, der målet er en holdningsendring som skal resultere i lovlydig atferd.

Hvorvidt en slik prosess har funnet sted er vanskelig å si noe sikkert om, ettersom jeg ikke

spurte fangene direkte om det. Samtidig må en slik prosess og holdningsendring sannsynligvis

observeres over lang tid. Variasjonen i sitatene ovenfor tyder derimot på at fangene har

reflektert over soningsplanene og vurdert planenes innhold i forhold til dem selv, for så å
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konkludere om planene er av betydning for dem eller ikke. Denne refleksjonen kan tyde på at

de har blitt mer bevisst i forhold til hva de mener er betydningsfullt for dem selv mens de

soner, og det må ses som en del av bevisstgjøringsprosessen knyttet til soningsplanene.

8.1.2  Om delmålene

Jeg har tidligere vist at soningsplanenes overordenede mål er definert av myndighetene som

reduksjon av tilbakefall. Men soningsplanene inneholder også ulike delmål, knyttet til ulike

temaer som jeg nevnte ovenfor. Knut og Erik fortalte i den forbindelse at:

“Ta dette med yrke og skolegang; “hva ønsker du å gjøre?”. Jeg har vært borti
folk som har skrevet “å fly jetfly!”.” (Knut)

“Du må gjøre ting som er realistiske. Alle kan jo skrive den fete soningsplanen
hvor de skal bli astronaut eller flyver, men det er jo så urealistisk.” (Erik)

Ved å bruke useriøse - og fleipete - målsettinger i forhold til jobb og skole, viser Knut og Erik

at soningsplanenes målsettinger ikke tas like alvorlig av alle fangene.

Erik peker også på et annet moment ved soningsplanenes målsettinger på Bastøy:

“Det er flere grunner [til at soningsplanen ikke lar seg realisere]. For det første så
forteller de oss ikke hvilke muligheter vi har. For det andre så finnes det tilbud i
alle fengsler, men vi har ingen garanti for hvilket fengsel vi får lov til å sone ved.
Vi vet ingenting egentlig.” (Erik)

I tillegg til at målene må være realistiske og gjennomførbare, må fangene også få kjennskap til

hvilke valgmuligheter de har, og hvilket fengsel de ulike mulighetene er knyttet til. I følge

Eriks uttalelse ovenfor, er informasjon vedrørende fangenes valgmuligheter mangelfull på

Bastøy.

Også fengselsvesenets overføringsrutiner der fengslene - uavhengig av fangen - kan ta initiativ

til en overføring, gjør at målene fangen har satt seg i soningsplanen kan bli vanskelig å

gjennomføre. I et lengre sitat forklarer Erik hvordan soningsplanen av den grunn kan få

uheldige konsekvenser i et lengre perspektiv, uten at man selv er bevisst det på forhånd:
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“Det vil si at et ungt individ starter soningen og finner ut at “okey, nå har jeg
vært narkoman og kriminell hele livet gjennom”, for eksempel. Så finner du ut at
min store ting det må være hvis jeg klarer å få meg en tålelig grei jobb.
Først finner guttungen ut at “okey, sveiser det er ganske greit og det er det mange
som er”. Så begynner han i Kristiansand med soningsplan at han skal bli sveiser.
Og så kommer han til Ullersmo, og der er det ingen anledning til å ta sveiser, men
snekker og da [forandrer han planene]. Og så søker han seg til Berg med
utgangspunkt i at der går det an å utdanne seg til kokk. “Det må jo og være jævlig
bra”, tenker guttungen, men så kommer han ikke der og havner på Bastøy i
steden. Da begynner kontaktbetjenten din eller sosialkonsulenten å bla i
[soningsplanen], og så sier du at “ja, jeg har alltid hatt lyst til å bli
bilmekaniker”. Men selvfølgelig, sånn som alle andre har hatt lyst til å bli
astronaut, så finner de ut at “du vet jo ikke hva du vil, her i løpet av tre år så har
du skiftet mening tre ganger”, den klarer du ikke å ro i land uansett. Da er du
bare et rotehue, så jævlig firkantet er det.
Det er klart at du sitter i et fengsel, og du vet jo bare hva du vil bli ut i fra det
ståstedet du har nå i dag. Jeg havner ikke i Canada i fengsel heller, så det er jo
ikke noe vits for meg å utdanne meg via Canada og Stavanger eller Kristiansand,
for der kan ikke jeg komme. Jeg må utdanne meg via Bastøy, Berg eller Ullersmo.
Det er jo ikke sikkert at det er noe jeg har lyst til å bli, men noe som er bedre enn
ingenting. Så er det det at du får ikke lov å bare påbegynne en utdannelse for da
ender du ut i bare noe svada.” (Erik)

Fengselsystemets uforutsigbarhet når det gjelder overføringsrutinene, medfører at fangene

ikke selv er herre over sin egen framtid, og det kan gjøre det vanskelig for fangene å legge

planer og mål mens de sitter inne. Dette er et tema jeg vil komme tilbake til senere.

*   *   *

Oppsummerende kan man si at den første fasen i arbeidet med soningsplanene har

kontaktbetjenten ansvaret for sammen med fangen. To av fangene la liten vekt på betydningen

av innholdet i planene når de skrev dem, og de så samtidig at målsettingene i praksis enkelte

ganger var urealistiske og ugjennomførbare. Samtidig var en av fangene av den oppfatning at

Bastøy informerte for dårlig om hvilke valgmuligheter fangene har i forhold til

soningsplanenes målsettinger, i tillegg til at overføringer mellom fengslene uten at det tas

hensyn til eventuelle mål i soningsplanen, kan få uheldige konsevenser for fangen senere.
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8.2  PLASSERT I EN PERM; om planenes praktiske funksjon

Hva er soningsplanenes videre skjebne etter at de er skrevet? Hvordan og hva benyttes de til i

praksis på Bastøy? Skriveprosessen og den betydningen fangene legger i soningsplanenes

innhold, utgjør grunnlaget for soningsplanenes praktiske funksjon - den andre fasen i arbeidet

med soningsplanene. For å få kjennskap til soningsplanenes praktiske betydning, spurte jeg

fangene om de hadde benyttet seg av planene etter at de var nedskrevet, og i så fall hvordan og

sammen med hvem. Erik og Knut hevdet i den forbindelse at:

“Nei [jeg har ikke benyttet soningsplanen i ettertid]. Den har jeg bare skrevet for
å ha skrevet den.” (Erik)

“Begge to [Knut og kontaktbetjenten] har vel innsett at det [soningsplanen] er
bare et papir som er greit å vise fram hvis noen spør. [...] Jeg har bare satt den i
en perm i hylla jeg, for å si det sånn.” (Knut)

Uttalelsene ovenfor viser at Erik og Knut ikke har benyttet soningsplanene etter at de var

nedskrevet, heller ikke sammen med kontaktbetjenten sin. Når planene bare får en passiv plass

på hylla, skrinlegges trolig dens eventuelle endringspotensiale samtidig.

Tore er den eneste av de tre som har skrevet soningsplan og som har benyttet seg av planen i

ettertid. Samtidig påpekte han tidligere at han og kontaktbetjenten kanskje ikke var ferdig med

å skrive den enda. Det kan tyde på at han har et mer aktivt forhold til soningsplanen enn de to

andre fangene. Han fortalte slik om hvilken praktisk betydning planen hadde for ham:

“Når jeg skriver søknader så skriver kontaktbetjenten min i et vedlegg at “i følge
soningsplanen ...”.” (Tore)

På spørsmål om soningsplanen har vært til hjelp under soningstiden, svarte Tore og Erik slik:

“Nei, nei. Det trur jeg er ett fett det greiene der. [...] Jeg kunne egentlig latt vær å
skrive den.” (Tore)

“[Den har] egentlig ikke [vært til hjelp under soningstiden], men jeg kan se at den
kan komme til hjelp. Nå i ettertid ser jeg helt klart hva jeg egentlig skulle ha
skrevet i soningsplanen min [...], men da må de jaggu gjøre noe så sonings-
planene blir satt ut i livet også.” (Erik)

Som vi så ovenfor har ikke Erik benyttet seg av soningsplanen etter at han skreve den, men på

den annen side ser han i ettertid at den kunne vært til hjelp hvis innholdet var annerledes, og
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hvis det ble fulgt opp av fengselet. Tore har derimot motsatte erfaringer og synspunkter. Han

har benyttet soningsplanen mer aktivt enn både Erik og Knut, men likevel har han liten tro på

at den har vært til noen hjelp for han. Selv om Tore har henvist til soningsplanen i ulike

søknader har han ikke tro på at han har fått gjennom ting som han ellers ikke ville fått

gjennom.

*   *   *

Fangenes erfaringer i forhold til den andre fasen i arbeidet med soningsplanene, kan tyde på at

den underliggende målsettingen om en bevisstgjøringsprosess hos fangene, blir realisert i

mindre grad her enn vi så i den første fasen der soningsplanene ble nedskrevet. Dette er

kanskje tydeligst hos Erik og Knut som ikke har benyttet seg av soningsplanene i ettertid, men

i stedet plassert dem i en perm på hylla. Samtidig hevder begge at de ideelt sett ser at

soningsplanen kan ha en slik funksjon. Hvorvidt en slik bevisstgjøringsprosess er tilfelle hos

Tore som har benyttet soningsplanen ved senere anledninger, er kanskje mer sannsynlig. Som

tidligere nevnt er det også her vanskelig å gi et klart svar på dette.

8.2.1  Den videre oppfølgingen

Som vi så ovenfor benytter fangene seg lite av soningsplanene i ettertid, samtidig som de har

liten tro på at planene kan ha en hjelpefunksjon. Hva skyldes dette? Kan det ha sammenheng

med at kontaktbetjenten ikke har avgjørelsesmyndighet i forhold til gjennomføring av mål og

tiltak som er nedskrevet i soningsplanen? I soningsplanenes første fase - skriveprosessen - så

vi at dette var kontaktbetjentens ansvar, men i soningsplanenes andre fase - den praktiske

oppfølgingen - er ansvaret overtatt av fengselsledelsen. Ved å argumenterte for opprett-

holdelsen av den nåværende arbeids- og ansvarsfordelingen, forteller en av de ansatte hvordan

fordelingen fungerer i praksis:

“Det er ikke opp til [kontaktbetjentene] å avgjøre om ting kommer gjennom. [De]
gjør på en måte [sin] jobb i forhold til soningsplanen, og så er det andre som tar
avgjørelsen, og akkurat det synes jeg er ganske greit og ryddig. Når det er
rådsmøte så har kontaktbetjenten skrevet et vedlegg til søknadene, og
soningsplanen blir skrevet og vedlagt mappen, så sånn sett så er det ganske
ryddig og greit.” (Ansatt)
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Kontaktbetjenten skriver altså vedlegg til fangenes søknader med henvisning til

soningsplanen, men det er fengselsledelsen som har avgjørelsesmyndighet. Soningsplanene

benyttes altså i argumentasjonen, men hvilke følger får det for fangene? Følger rådsmøtets

vedtak opp soningsplanene når de avgjør ulike søknader fra fangene? Følgende utsagn

representerer fangenes synspunkter og erfaringer i forhold til dette:

“Som et arbeidsdokument så er den verdiløs, hvertfall sånn som jeg har opplevd
det. Det har vist seg ved tre tilfeller at fengselet ikke vil forplikte seg overfor meg i
forhold til soningsplanen min.” (Knut)

“Hvis det hadde vært noe hjelp i å ha soningsplan så [måtte det være slik at] hver
gang du skulle ha til ting så stod det nevnt i soningsplanen som var ferdig skrevet,
og så kunne du bare dokumentere det og så skulle det meste være greit, men det er
jo ikke det. Den fungerer jo ikke i praksis egentlig, soningsplanen.” (Tore)

Uttalelsene ovenfor tyder altså på at fangene opplever at rådsmøtet ikke tar hensyn til

soningsplanene og dens innhold når ulike søknader vurderes. Problemet vedrørende fengselets

mangelfulle oppfølging blir også påpekt av Odd-Ivar Hansen (1994) i en artikkel i Klar Tekst:

“[F]ungerer det [soningsplanene]? Nei blir min påstand. Dette nei ut fra egne
erfaringer ved å lage en soningsplan. Det som ofte skjer er at den innsatte lager sin
soningsplan, leverer den til ledelsen eller annen relevant instans og venter på
“feedback”. Tilbakemeldingen er veldig ofte positiv, ja dette var virkelig en bra
plan herr nn - denne planen følger vi. Men etter en stund når det virkelig gjelder så
innvilger ikke anstalten det den innsatte måtte trenge for å gjennomføre sin
soningsplan” (Hansen 1994:17).

Ettersom fangene har erfart at soningsplanene ikke tas hensyn til i ulike avgjørelser, opplever

de at fengselet ikke har en forpliktende rolle overfor soningsplanene. På bakgrunn av det

synes de det hadde vært mer fordelaktig om kontaktbetjenten deres hadde

avgjørelsesmyndighet i forhold til soningsplanene deres. I praksis får den nåværende

ordningen negative konsekvenser for fangenes synspunkter vedrørende soningsplanene.

Planene oppleves som lite seriøse og verdifulle for fangene. I den forbindelse kan det også

påpekes at dette ble oppgitt som en av grunnene til at Kristian, som fikk tilbud om dette,

valgte ikke å skrive en slik plan:

“Jeg får jo ikke noe bedre planer av å skrive dem ned tror jeg, og de gjør jo ikke
noe med det likevel, de gjør ikke det.” (Kristian)
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Som en reaksjon på fengselets manglende oppfølging av soningsplanene, beskrev Knut

hvordan fangene alternativt kunne benytte planene overfor fengselet:

“Hvis du setter opp små og realistiske mål så kan det legge litt press på deg selv
ved at du har det i bakhodet at “i soningsplanen så ...”. Samtidig kan det også
være en grei måte å hvertfall vise tilbake til fengselet at “okey, denne gangen så
har jeg det svart på hvitt at dere ikke har fulgt opp fordi sammen så skulle vi
gjennomføre sånn og sånn, og jeg har i hvertfall fulgt opp min del, og det tyder
bare på at dere ikke tar deres del”. Sånn sett kan det være positivt.” (Knut)

I stedet for at det er fengselet som styrker sin maktposisjon overfor fangene ved å bruke

soningsplanene som bevis for fangenes manglende konsistente livsførsel, kan fangene snu på

det og bruke den som bevis på fengselets mangelfulle oppfølging. Dette kan kanskje få

betydning for fangenes selvfølelse, i den forstand at den styrkes. Samtidig er det vel tvilsomt

hvorvidt en slik dokumentasjon i praksis ville hatt noen betydning for fangene, annet enn som

en ren kuriositet.

8.2.2  Fengselets manglende forpliktelse

Som allerede nevnt ønsket fangene som har skrevet soningsplan at fengselet i større grad var

forpliktet overfor soningsplanene, fulgte dem opp og bidro til realiseringen av dem. Særlig

gjaldt dette den praktiske gjennomføringen av målene som fangene hadde satt seg og skrevet i

soningsplanene.

Knut var også opptatt av hvilke konsekvenser det får når fengselet ikke forplikter seg, slik

som på Bastøy:

“Men det som er problemet er å få fengselet til å forplikte seg overfor
soningsplanen. Det virker som konsekvensene av det blir at ansvaret går kun én
vei. Selvfølgelig må de innsatte ha ansvaret for seg og sin egen situasjon, men i
utgangspunktet blir det en ansatt. Det eneste jeg kan gjøre er å søke. [...] Jeg kan
ikke påvirke fengselet i alt for stor grad når det gjelder om de er enten positive
eller negative til meg.” (Knut)

Knut føler at det stilles store krav til fangene i forhold til oppfølgingen, men samtidig ser han

at de har begrenset mulighet til å gjøre noe med sin egen situasjon. Selv om de følger opp

egne planer og mål, har ikke fengselet en forpliktelse om å imøtekomme fangenes oppfølging.
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Hvis ansvaret for oppfølgingen av soningsplanen var tosidig og forpliktende for begge parter,

mente Knut at den ville ha større praktisk verdi enn det den har nå.

Sosialkonsulent ved Bergen landsfengsel, Gerd Steindal (1996), hevder i likhet med fangene

at soningsplanene må være gjenstand for en toveis forpliktelse der departementet og

fengselspersonalet i større grad forplikter seg i forhold til soningsplanenes innhold. Dette ser

hun som er viktig ledd i arbeidet med soningsplanene for å motvirke at de ikke bare skal bli

planer uten handling.

Fengselets manglende oppfølging og forpliktelse overfor soningsplanene fører til at dette

ansvaret tilfaller den enkelte fangen, og til dels vedkommendes kontaktbetjent. Men fangene -

og kontaktbetjentene - har jo ingen myndighet til å faktisk gjennomføre flere av de planene og

målene som er nedtegnet i soningsplanene. Dette er et samarbeidsprosjekt som også krever

deltakelse fra den andre parten - fengselsledelsen. Hvis så ikke skjer, mister soningsplanene

sin betydning og blir henvist til en heller uvirksom plass i en perm på en hylle.

8.2.3  Fangenes manglende medbestemmelse

I Den fængslede frihed påpeker Torsten Kolind (1996) at det å kunne bestemme over seg selv

og sine handlinger, samt ha mulighet til å velge, er svært viktig for ens egenverd og

selvstendighet i dagens samfunn. Faktisk hevder han at det er: “[...] så fundamentalt associeret

med det at være et menneske, at det ses som en menneskerettighed” (Kolind 1996:49). I en

soningssituasjon er dette derimot vanskelig å realisere:

“I fængslet mister indsatte på fundamentale områder retten til at bestemme over
eget liv. Valg og rettigheder der er centrale for at opleve og realisere sig som et
normalt og ansvarligt moderne menneske. Her taler jeg ikke om hvorvidt man i
virkeligheden styrer sitt eget liv, jeg taler om oplevelsen heraf” (Kolind 1996:49).

I fengselet foregår det i stedet en umyndiggjøring ved at fangene fratas en mulighet til å opptre

selvstendig. Anders beskrev dette slik:

“Du tar jo ikke avgjørelser, du tar ikke bestemmelser, det er det som irriterer de
fleste her. Vi er jo selvstendige individer og personer som kan tenke vi og, men det
har du ikke noe mulighet til under soning. Hvertfall ikke [mulighet til å] bestemme
over vår egen situasjon.” (Anders)
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I en soningssituasjon kan man tenke seg at soningsplanene - der det legges planer og defineres

mål for framtiden - kanskje kunne medføre at fangene fikk større selvbestemmelse og

ansvarsfølelse, ved at de i større grad opplevde å kontrollere sin egen soningshverdag og

innholdet i den. På den måten kunne soningsplanene kanskje bidra til å styrke fangenes

selvstendighet og opplevelse av valgfrihet. Men som vi har sett er det jo ikke det som er

realiteten. For det første oppleves ikke deltakelsen i praksis som frivillig, men noe fangene er

pålagt å gjøre. For det andre kan ikke fangene, når soningsplanene skrives, velge fritt hva de

vil gjøre - det er fengselet som legger premissene og rammene. For det tredje følges ikke

soningsplanene opp av fengselsledelsen og de har heller ikke en forpliktende rolle overfor

fangenes soningsplaner. Dette resulterer i at soningsplanene blir en skinnordning som ikke

bidrar til at fangenes kontroll og innflytelse over sin egen soningssituasjon styrkes, ei heller

deres følelse av selvstendighet. Det inntrykket som gis av at fangene har mulighet til å influere

på avgjørelser vedrørende sin egen framtid og soningssituasjon, når de sammen med

kontaktbetjenten skriver soningsplanen, er således uten rot i virkeligheten.

Som en konsekvens av at selvrealisering og selvbestemmelse vanskeliggjøres i en

soningssituasjon, hevdet Kolind (1996) at frihetsstraffen rammer det moderne menneske på

dets ømmeste punkt. Samtidig hevder han at den maktesløsheten og umyndiggjørelsen som

mange opplever i et fengsel, er spesielt ille. Dette fordi fangene ikke har respekt for de som

bestemmer og tar avgjørelsene - de har kun rett fordi de har makt (jmf. 6.5.2 Om makt, avmakt

og motmakt).

*   *   *

I lys av soningsplanenes overordnede målsetting om å bidra til å redusere

tilbakefallsprosenten, kan man spørre hvorfor fengselsledelsen ikke i større grad ivrer etter å

følge opp planene og hvorfor de ikke er villige til å forplikte seg overfor dem. Jeg vil nå se

nærmere på hva det er som hindrer en realisering av dette.
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8.3  FENGSELSSYSTEMETS KONSERVATISME

“Hvordan ting kunne fungert bedre? Det måtte være at en fikk et forpliktende
bevis for at det som stod der var bindende, og at hvis jeg oppfyller min del av
soningsplanen så skal den andre parten oppfylle sin del. Du kan si at hvis man
hadde fått den noe mer konkret på akkurat det, så tror jeg folk hadde tatt
soningsplanen litt mer seriøst.” (Knut)

Jeg har vist at fangenes hovedankepunkt mot soningsplanene, er fengselets manglende

forpliktelse overfor planene. Dette resulterer i en manglende oppfølging og realisering av

fangenes planer og mål, og det er også derfor soningsplanenes praktiske funksjon og verdi blir

svært begrenset. Som vi så tidligere ble det henvist til fengselets arbeids- og

avgjørelsesstruktur for å forklare årsakene til dette. Grunner til at fengselet ikke er villig til å

inngå i et forpliktende samarbeid med fangene kan derfor ses som en konsekvens av systemets

struktur. Hvis soningsplanene skal ha noen reell og praktisk betydning for fangene, må det

derfor skje visse endringer i fengselssystemets struktur.

I følge Mathiesen (1970) eksisterer det stor motstand mot forandring innen fengselssystemet.

Mathiesen forklarer blant annet motstanden - eller konservatismen - med tre nøytraliserings-

teknikker som personalet i fengselsanstalten anvender. Han hevder også at samfunnet omkring

fengselsanstalten - systeminteressene - kan virke begrensende på fengslenes muligheter til

forandring. Disse momentene - som jeg vil beskrive mer inngående nedenfor - mener jeg

bidrar til å belyse grunner til fengselets mangelfulle oppfølging og forpliktelse overfor

soningsplanene, og deres påfølgende begrensede konsekvenser i praksis. I det følgende vil jeg

derfor ta utgangspunkt i de tre nøytraliseringsteknikkene og systeminteressene, og drøfte det i

relasjon til gjennomføringen av soningsplanene på Bastøy. Mathiesens påstand om at fangene

også kan motsette seg en endring innen systemet som en protest mot fengselsregimet,

opplever jeg som mer uklar og som mindre relevant i dette tilfelle. Dette fordi fangene ikke i

utgangspunktet er negative til soningsplanene - som jeg nevnte ovenfor er det deres

manglende betydning i praksis fangene hovedsakelig kritiserer.

Det er mange år siden Mathiesen skrev sin artikkel, og i dag har ikke fengslene lenger et

offisielt mål om å bli behandlingsinstitusjoner. Til tross for dette er rehabiliteringsperspektivet

fortsatt høyst levende innen fengselssystemet, og selv om behandling ikke lenger benyttes som

argument for å straffe, preger tankegangen fortsatt fengselstraffens innhold (jmf. Giertsen
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1995). Mathiesens synspunkter om motstand mot endring i fengselssystemet, ser jeg derfor

fortsatt som relevante.

8.3.1  Personalets nøytraliseringsteknikker

I Fengselssamfunnets konservatisme hevder Mathiesen (1970) at fengselspersonalet benytter

konkrete teknikker for å motarbeide og avvise nye, og mer rehabiliterende eller forebyggende

ideer og endringsforslag på en avvæpnende måte. Tre slike nøytraliseringsteknikker er

absorbering, utsettelse og punktering. Jeg vil beskrive disse teknikkene mer inngående og se

hvilken relevans de har i forhold til den praktiske gjennomføringen av soningsplanene.

Gjennom en absorbering av nye ideer forandres de nye tiltakene slik at de passer inn i det

etablerte mønsteret og arbeidsrutinene på en skjult og umerkelig måte. Navnet på det nye som

innføres beholdes slik at det gis inntrykk av at det har skjedd noe nytt. Kanskje det er dette

som har skjedd med soningsplanene? Soningsplanene skrives rent konkret, men er innholdet i

dem og praktiseringen av dem egentlig blitt det myndighetene så for seg? Mitt materiale tyder

på at det ikke er blitt det, og som vi så legger fengselet begrensninger på hvor omfattende

arbeidet med soningsplanene skal være. I tillegg hevdet en av de ansatte at:

“Soningsplaner er jo ikke noe nytt. Det har [vi] drevet med i alle år.” (Ansatt)

Soningsplanene oppleves altså bare som et nytt navn på noe fengselet allerede har drevet med.

Samtidig er det også mulig at arbeidet med soningsplanene har blitt tilpasset fengselets

allerede eksisterende arbeidsmåter og oppgaver, slik at de på den måten ikke egentlig framstår

som noe nytt.

Den andre nøytraliseringsteknikken innebærer å utsette implementeringen av nye ideer inntil

videre, med den begrunnelse at de ikke anses å være tilstrekkelig ansvarlige. I så måte har det

tatt lang tid å innføre soningsplanene i fengslene, fra ideen om dem ble lansert for over ti år

siden.

Den tredje teknikken er punktering der man reduserer en idés praktiske betydning, til tross for

at det utad vises entusiasme og interesse blant personalet. Også dette mener jeg har relevans



Kapittel 8

122

for soningsplanene. Som vi har sett tidligere har soningsplanenes praktiske betydning vært

minimale:

“Det jeg synes om soningsplanen er rett og slett at det bare blir et papir som
direktøren kan legge fram for Fengselsstyret og vise at “nå har vi skrevet
soningsplan for alle som sitter her”. Så blir dette sendt videre til Justis-
departementet og [de synes at] “dette ser pent ut, alle skal skrive planer, alle har
planlagt soningen sin”, og da er det “greit, nå har vi løsningen” liksom.” (Knut)

I tråd med to av nøytraliseringsteknikkene ovenfor - absorbering og punktering - kan det

hevdes at soningsplanen har blitt en skinnordning; soningsplanene tilpasses fengselets

eksisterende arbeidsmåter og den praktiske betydningen reduseres, men samtidig gis det

inntrykk av at fengselet imøtekommer og iverksetter fengselsvesenets nye ideer. En videre

oppfølging av og forpliktelse overfor soningsplanen blir i en slik situasjon uaktuell. Man kan

heller si at middelet - soningsplanene - har blitt et mål i seg selv.

8.3.2  Systeminteressene

Som nevnt hevder Mathiesen (1970) at også samfunnet rundt fengselsanstalten kan være et

hinder i å endre en bevoktningsinstitusjon til å bli en behandlingsinstitusjon. Dette vil jeg se i

relasjon til det han betegner som systeminteresser i boken Kan fengsel forsvares? (1987). Den

offentlige opinion er både restriktiv og bevoktningsorientert, og dette er noe

fengselsmyndighetene må tilfredsstille. I dagens samfunn er kanskje dette et viktigere aspekt

enn noensinne. Lov og orden har blitt et politisk tema, også hos venstresiden som tradisjonelt

sett har argumentert for en oppmykning og humanisering av straffepolitikken. I Straffen som

problem forteller Andenæs (1994) følgende om dagens situasjon:

“I de siste år har jeg inntrykk av at troen på straff og viljen til å satse på strengere
straffer har vært økende. Endringer av straffelovene på 1980- og 1990-tallet har
stort sett vært en serie av straffeskjerpelser, eller i noen tilfelle utvidelse av
området for straffbarhet. 1970-årene, da avkriminalisering og redusert bruk av
fengsel var sentrale kriminalpolitiske målsettinger, virker i dag fjerne. Politisk er
det mer populært å ta til orde for skjerpet kamp mot kriminaliteten ved strengere
straffer enn å bringe inn motforestillinger og tale for moderasjon. Det er ikke
mange stemmer å hente ved å tale for mildere straff. [...] Det er åpenbart at det er
følelser i folkedypet som det er lett å mobilisere ved appeller om strengere straffer
og et mer restriktivt fengselsvesen” (Andenæs 1994:154-155).
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Det er disse ytre rammene - eller samfunnet omkring fengselsanstalten - som i følge

Mathiesen (1987) egentlig er styrende for den politikken som føres innad i fengslene, og det er

dette han betegner som systeminteresser. I Kan fengsel forsvares? drøfter han mulighetene for

å kunne forsvare fengsel gjennom rehabilitering av fanger. Han hevder at hovedkomponentene

i rehabiliteringsideologien - arbeid, skole, moralpåvirkning og disiplin - har endret seg lite

siden tukthusene på 1600-tallet (brukt som fengsler fra 1800-tallet). Vektleggingen av de fire

komponentene har derimot variert i ulike perioder, og det som har vært det styrende prinsipp i

disse variasjonene er systeminteressene:

“Den eller de komponenter i rehabiliteringsideologien som det til enhver tid har
vært i fengselssystemets egen interesse å realisere, uavhengig av hensynet til
rehabilitering av fangene, er blitt vektlagt” (Mathiesen 1987:69).

Fengselets systeminteresser er: “[...] definert, formulert og kommunisert til fengslet utenfra”

(Mathiesen 1987:70). For eksempel hevder Mathiesen at den lønnsomme arbeidsdriften som

var et styrende prinsipp for tukthusene på 1600-tallet, var definert av datidens: “[...]

merkantilistiske økonomiske virksomhet og politikk” (ibid.). På samme måte hevder han at

dagens rådende disiplinprinsipp er definert på bakgrunn av en oppfatning i opinionen om at

fengslene har problemer med å opprettholde en indre disiplin i systemet. Videre kan

skoleideologien ses som et resultat av at utdanning i økende grad vektlegges i samfunnet

generelt, samtidig som den fungerer som et middel til å rettferdiggjøre fengslene (ibid.).

Kriminalomsorgens prioritering av straffegjennomføringen framfor en prioritering av

rehabiliterende og forebyggende arbeid, mener jeg også kan ses i et slikt perspektiv, ettersom

opinionen i dag er preget av restriktive holdninger når det gjelder straff.

Det er således den politiske offentlighet som bestemmer hvilken rehabiliteringskomponent

som skal vektlegges, og ikke fengselssystemet selv. Hensynet til rehabilitering har vært

sekundært i forhold til systeminteressene, og den faktiske rehabiliteringen har blitt nøytralisert

(ibid.).

I tillegg til fengselspersonalets nøytraliseringsteknikker vil jeg hevde at systeminteressenes

forrang framfor andre interesser, også er en av årsakene til at fengselet ikke kan gå inn i et

forpliktende samarbeid med fangene. Et ytre press i form av lov-og-orden retorikk styrker

fengselets hovedmål om å straffe; det er sikkerheten ved fengslene som blir det sentrale. Dette
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- i tillegg til en generell mistillit til fangene - gjør at fengselet ikke kan inngå i et forpliktende

samarbeid med fangene. I likhet med kontraktsoningen må soningsplanene realiseres innenfor

sikkerhetens og fengselsreglementets rammer, og konsekvensene er en manglende oppfølging

og redusert praktisk verdi for soningsplanene. I tråd med Fridhov (1993:21) vil jeg derfor

hevde at soningsplanene iverksettes innenfor en “negativ pedagogisk arena” som er dårlig

egnet til å forandre “holdninger og handlinger til det bedre”.

*   *   *

Jeg har nå sett på noen grunner til at fengselet ikke forplikter seg overfor fangene gjennom

soningsplanene, og at planene derfor ikke blir fulgt opp i den grad fangene ønsker. Dette fører

igjen til at soningsplanene i praksis får en meget begrenset betydning for fangene. Slik sett kan

soningsplanene betegnes som planer uten handling, ved at de blir stående uvirksomme i

permen på hylla.

8.4  SONINGSTID SOM DØD TID

Soningsplanene er med sine planer og målsettinger knyttet til et tidsperspektiv. Gjennom

soningsplanen skal man ikke bare strukturere fengselshverdagen, man skal også se framover

til den tiden da man ikke lenger sitter i fengsel. Men tiden i fengsel har ikke samme betydning

som utenfor fengselet. Goffman (1967) beskriver det slik:

“[D]er [hersker] blandt klienterne i mange totale institutioner en stærk
fornemmelse af, at den tid, man tilbringer i institutionen, er spildt eller ødelagt
eller taget ud af ens liv; det er et livsafsnit, som må skrives på tabskontoen. [...]
Denne “tid” er noget, den enkelte har rammet ind til stadig, bevidst overvejelse på
en måde, man ikke helt finder mage til udenfor. Som resultat heraf har klienten en
tendens til at føle, at han under hele opholdet - den idømte straf - har været totalt
forvist fra livet” (Goffman 1967:55-56).

Tiden i fengselet betegnes således som død tid, det er noe en må igjennom for at livet kan

begynne igjen etterpå.35 Tiden i fengselet er verken en knapphetsvare eller en ressurs slik som

                                                
35 Et engelsk uttrykk som illustrerer dette på en god måte , er “doing time”, som viser til det å sitte i fengsel.
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utenfor fengselet: “Den skal overstås[,] ikke bruges” (Kolind 1996:58). Tiden er gitt som

straff og oppfattes som et problem:

“[...] they have instead been given time as punishment. But they have been given
someone else’s time. Their own time has been abstracted by the courts like a
monetary fine and in its place they have been given prison time. This is no longer
a resource but a controller. It has to be served rather than used” (Cohen og Taylor
1981:99, min utheving).

Fangen har blitt fratatt sin egen tid, og i stedet blitt tildelt fengselets tid. I følge Kolind (1996)

er tiden trolig fangenes verste fiende:

“På den ene siden er tiden i fængslet lang, nærmest uendelig; timerne og dagene
snegler sig af sted. På den anden side fylder denne tid intet i hukommelsen når den
først er gået. To forhold der modarbejder den indsatte” (Kolind 1996:57).

Victor Serge (1972) forklarer dette slik i Men in prison:

“Here i am back in a cell. Alone. Minutes, hours, days slip away with terrifying
insubstantiality. Months pass away like this, and years. Life! The problem of time
is everything. Nothing distinguishes one hour from the next: The minutes and
hours fall slowly, tortuously. Once past, they vanish into near nothingness. The
present minute is infinite. But time does not exist” (Serges 1972:47).

Hva er det ved fengselet som gjør at fangene opplever soningstiden som død tid? Kolind

(1996) framhever fire aspekter ved den døde tid i fengselet. For det første er tiden i fengsel

preget av en konstant perspektivløshet. Det er lite å se fram til og tiden føles tom og

ustrukturert. Det andre er fraværet av livsplanlegging. Utenfor fengselet er denne

planleggingen viktig for at den enkelte skal kunne realisere seg selv og føle at man beveger

seg framover:

“Når løsladelsen nærmer sig lægger nogle indsatte konkrete planer for at tøjle
usikkerheden, men midt i afsoningen foregår der sjældent planlægning. Drømme
eksisterer, men den konkrete planlægning som kan forbinde ens nuværende
situation med en fremtid er umulig. D.v.s. den er ikke umulig, men den mulighed
der er, forholder sig til fængselsverdenen og de muligheder denne tilbyder, og ved
at acceptere disse, oplever mange at de samtidig accepterer deres egen situation,
deres eget liv i fængslet, hvilket er uforeneligt med ideen om at det rigtige og gode
liv er udenfor, og at ens selv ikke er bundet op på den negative indsat-identitet”
(Kolind 1996:58, min utheving).
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Kolind hevder altså at tidsperspektivet i fengselet vanskeliggjør en målrettet planlegging for

fangene. Gjennom en planlegging av soningstiden blir ens identitet knyttet sterkere til

fengselet ettersom det er fengselet som bestemmer premissene for planleggingen. Så også med

soningsplanene. Innføringen av soningsplaner kan være fengselets forsøk på å i større grad ta

kontroll over fangenes tid. Det å legge planer i fengselet innebærer i følge Kolind, en aksept

av sin egen situasjon og livet i fengsel. Dette kan være med på å forklare fangenes

problematiske forhold til soningsplanene og deres passive plass på hylla.

Det tredje aspektet ved den døde tid i fengsel hevder Kolind er diskulturering og

rollefrarøvelse, noe Goffman (1967) har vært inne på tidligere. Den erfaringen og de

opplevelsene som fengselet gir fangene er ikke-kvalifiserende for livet utenfor. For det fjerde

er den døde tiden i fengsel knyttet til kjedsomheten og fengselinnholdets tomhet. På tross av

dette går tiden i fengsel likevel framover. I følge Kolind (1996:60) går fangenes tid med på å

fylle den tomme tid: “[...] give den en eller anden form for mening i forhold til udviklingen af

sig selv; i forhold til ens selvidentitetsskabelse” - et prosjekt som han hevder oftest mislykkes.

Fengselsmyndighetenes innføring av soningsplaner står i motsetning til tanken om at tiden i

fengsel er død eller tom tid: soningstiden skal fylles med noe konkret; soningstiden skal

brukes på en konstruktiv måte. Soningsplanene er et signal fra fengselsmyndighetene om at

soningstiden ikke lenger skal oppfattes som død tid. Tiden i fengselet skal kunne konverteres

til gyldig og brukbar tid etter løslatelsen. Også i fengslene skal tiden være en ressurs. Kan

dette ha sammenheng med at tidsbegrepet i samfunnet utenfor har endret seg?

Christie og Bruun (1985) peker på fire kjennetegn ved vår moderne tidsanvendelse. Tiden er

nemlig ikke hva den en gang var. For det første har tidsmålene blitt standardisert og styres

ikke lenger av synlige naturtegn som årstider, sol og tidevann. For det andre har tidsmålene

blitt mer fingradert gjennom bruk av sekunder og minutter. For det tredje har tiden blitt: “[...]

mer påtrengende, og allestedsnærværende” (Christie og Bruun 1985:28). Og for det fjerde har

tiden endret karakter fra å være: “[...] syklisk, gjentagende, er den blitt lineær, og derved

forsvinnende” (ibid.). Gjennom industrialismens framvekst har tiden blitt en knapphetsvare,

og tid har blitt synonymt med penger. Samtidig er tiden - i likhet med penger - blitt noe som

skal investeres, det skal investeres i framtiden:
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“Vi skal ikke være i tiden, men i fremtiden. Tid skal investeres i å skape en
fremtid som skal skape en fremtid som skal skape en ... Men på den måten er jo
tiden tatt fra oss. Vi kan ikke være i tiden, bare i fremtiden. Vi investerer gjerne,
men er nødig. Vi har mistet øyeblikket for kanskje å få det igjen en annen gang.
Senere, eller aldri” (Christie og Bruun 1985:30).

Fengselsmyndighetenes igangsetting av soningsplaner og dets fokusering på effektivitet og

systematikk, kan tyde på at den moderne tidsoppfatning også har fått innpass i

fengselssystemet - eller at det er noe myndighetene i det minste forsøker å innføre. Men har

fangenes tidsoppfatning endret seg samtidig? Jeg tror ikke det. Jeg tror tiden i fengselet

fortsatt oppfattes som død tid, noe sitatene og diskusjonen nedenfor vil vise. Videre forutsetter

soningsplanene at fangene forholder seg både til tiden i fengsel, og til tiden utenfor fengselet,

noe som kan være problematisk for fangene. Cohen og Taylor (1981) fant i sin undersøkelse

at langtidsfangene opplevde det som nødvendig å leve i nåtiden, og at fortiden nærmest var

utenkelig. Men samtidig - og som et paradoks - ga fangene aldri opp håpet om en framtid

utenfor fengselet. I en utvikling der tiden har blitt stadig mer viktig og verdifull, kan det å bli

fratatt tid gjennom å bli fengslet kanskje oppleves som enda verre enn tidligere.

Fangenes oppfatning av tid er vanskelig å forstå for oss som står utenfor. Uttalelsene til

fangene i mitt utvalg om at tiden på lukket anstalt går raskere enn tiden på åpen anstalt

illustrerer dette. Som utenforstående hadde jeg en oppfatning av at tiden burde gå fortere når

man soner under åpnere forhold. Slik oppleves det altså ikke. Når jeg ba fangene forklare det

nærmere var det ikke like lett for alle, men sitatene nedenfor kan gi en pekepinn:

“Lukka det er jo veldig fint med det at du slipper å tenke. Du bor inne på cella,
der blir du fora og fødd - du må gå på do alene, det er det eneste. Mange liker å
sitte på lukka, det er helt prima synes folk flest. Tida går jævlig fort på lukka”
- Jeg: Ja, alle sier det, men jeg skjønner ikke det?
“Nei, sånn er det bare. Det er sånn når jeg sitter på lukka så vil jeg helst sitte på
dødlukka, forbudlukka, jeg gidder ikke lufte en gang, [der] duller du deg inn i din
egen verden. Alt et fornuftig menneske kan tenke må være fordelen med åpent i
forhold til lukka egentlig.” (Erik)

“Den eneste ulempen [med åpen soning] er at det føles som tida går litt saktere.
Jeg vet ikke hvorfor, det bare er sånn at på lukka så sitter du bare der - det er vel
helst når du ser tilbake tenker jeg, det må være det for tida går jo selvfølgelig ikke
noe fortere. Men jeg tror at det føles at den går fortere, eller har gått fortere på
lukka, for det at når du ser tilbake så er det ingenting som har skjedd så det er fort
gjort å tenke tilbake ganske langt. De samme sitter på det samme rommet og har
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gjort akkurat det samme, det eneste som er forskjellen er det som går på TV. Det
er jo litt mer variasjon her selv om det ikke er så alt for mye.” (Kristian)

Disse uttalelsene står i stor kontrast til den moderne tidsoppfatning - og i forhold til

soningsplanene - der tiden som ressurs og investeringsobjekt står sentralt. Soningstiden

oppleves fortsatt som død tid, og er derfor uinteressant som investeringsobjekt. I tråd med

Kolind vil jeg hevde at dette gjør det problematisk for fangene å legge planer mens de soner,

og at de derfor får et problematisk forhold til soningsplanene.
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9  KONTAKTBETJENT - BÅDE VEILEDER OG SYNDEBUKK

I dette kapitlet skal jeg se nærmere på fangenes erfaringer med kontaktbetjentordningen. Hva

benytter fangene kontaktbetjenten til, og ser de konkrete resultater av ordningen? Dette er et

sentralt spørsmål i kapitlet. Jeg nevnte tidligere at det å være kontaktbetjent er kun én del av

arbeidet som fengselsbetjent - et arbeid som er preget av motsetninger og konflikter. I det

følgende vil jeg derfor beskrive fengselsbetjentenes dilemma, og se hvilke konsekvenser

fangene opplever at det får for deres forhold til kontaktbetjenten. Videre vil jeg se nærmere på

kontaktbetjentordningens kontrollmuligheter, og drøfte hvorvidt det er grunnlag for å hevde at

ordningen innebærer en økt kontroll av fangene. Innledningsvis vil jeg beskrive hvordan

tildelingen av kontaktbetjent foregår.

På Bastøy skal kontaktbetjentordningen prioriteres for fanger som har lange dommer. Av mitt

utvalg på åtte fanger, var det tre som hadde kontaktbetjent da jeg intervjuet dem. De fangene

er identiske med dem som har skrevet soningsplan; Erik, Knut og Tore, mens Kristian hadde

hatt kontaktbetjent tidligere, men er usikker på om han fortsatt har det.

9.1  TILDELING AV KONTAKTBETJENT

Tiden det tar fra en fange kommer til Bastøy og til vedkommende har fått kontaktbetjent

varierer sterkt. For Kristian, som selv tok initiativet, tok det fem-seks måneder fra han spurte
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etter kontaktbetjent og til han fikk det. Tilsvarende tid tok det for Erik, men det var fordi

ordningen med kontaktbetjent ikke ble igangsatt på Bastøy før seks måneder etter at Erik kom

til fengselet. For Tore tok det ca. tre måneder, mens Knut - som kom sist til Bastøy av de fire -

fikk kontaktbetjent umiddelbart etter at han kom til Bastøy, ca. en uke. Dette kan tyde på at

fengselet ikke har faste rutiner for tildeling av kontaktbetjent, men at det skjer tilfeldig ut fra

fengselets kapasitet. På den annen side er det også mulig at ordningen etterhvert har blitt mer

innarbeidet, og at tildelingen av kontaktbetjent derfor skjer raskere, sammenliknet med når

ordningen var mindre innarbeidet.

Når det gjelder hvem av betjentene fangene får som kontaktbetjent, får ikke fangene selv

velge hvem dette skal være. Fangene fortalte:

“Jeg fikk ikke selv velge hvem det skulle være, men det er klart at hvis man ikke
fungerer sammen, så må en jo ha mulighet til å bytte kontaktbetjent.” (Erik)

“Det var egentlig han som kom til meg og sa at “jeg er blitt kontaktbetjenten din
og vi kan ta en prat, og så får vi se om du mener jeg kan brukes som
kontaktbetjent, og hvis ikke så skal vi alltids klare å finne en ny til deg”.” (Knut)

Det er ledelsen ved fengselet som bestemmer hvilken betjent en fange skal ha som

kontaktbetjent, ut fra hvilken betjent som har tid og mulighet. Som vi ser av sitatene har

imidlertid fangene mulighet til å bytte kontaktbetjent hvis det skulle vise seg at de ikke

fungerer bra sammen. Hva synes fangene om dette?

“I grunnen så var det samme for meg for jeg kjente jo ikke noen betjenter, så det
var forsåvidt greit.” (Tore)

Denne uttalelsen er representativ for alle fangene som har kontaktbetjent. Fangene synes ikke

det er problematisk at de ikke selv får velge hvem de skal ha som kontaktbetjent, så lenge de

har mulighet til å bytte hvis det skulle oppstå problemer.

*   *   *

Fangenes videre erfaringer med den praktiske gjennomføringen av kontaktbetjentordningen på

Bastøy, kan deles i to. Den første delen sier noe om de mulighetene som kontakt-

betjentordningen innebærer, og hvordan fangene benytter kontaktbetjenten i praksis. Den
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andre delen sier noe om kontaktbetjentordningens begrensninger slik ordningen er

gjennomført i praksis på Bastøy. Jeg vil i det følgende se nærmere på mulighetene og

begrensningene, slik fangene opplever og beskriver dem.

9.2  KONTAKTBETJENTEN SOM VEILEDER

De mulighetene kontaktbetjentene på Bastøy har i praksis, kan anskueliggjøres ved å se på

hvilke praktiske funksjoner fangene opplever at kontaktbetjenten har. Følgende utsagn utgjør

essensen i fangenes opplevelser i forhold til dette:

“Kontaktbetjenten fungerer som en sosialbetjent.” (Erik)

“Kontaktbetjenten snakker på mine vegne.” (Kristian)

Fangene har således forventninger til at kontaktbetjenten skal være til hjelp for dem i

soningstiden. Jeg spurte fangene videre om hvordan, og hva, de benyttet sin kontaktbetjent til.

Svarene jeg fikk var svært innholdsrike og varierte:

“Helst til å formidle kontakt til kommunen hjemme og han ordnet opp en del via
kommunen i [NN] med noe kurs og selvstudier. [...]
Hadde det ikke vært for han så hadde det vært mye lettere å gi faen i hele kurset.
[...]
Hvis jeg har en søknad innad i anstalten så er det veldig greit å spørre han om
veiledning på det.” (Erik)

“Det var den søknaden [om overføring], det var da jeg følte at jeg hadde noe
behov for det. Hvis det er noen som har andre søknader - det kan være om frigang
eller framstilling til noe viktig - så hjelper det sikkert å bruke dem, men jeg har
bare ikke hatt bruk for det.” (Kristian)

“Som regel så blir det at vi har en samtale eller to i måneden hvor en snakker litt
generelt om soningen og hvordan det går og hva som eventuelt kan jobbes med.
[...]
Han har fått piska gjennom veldig mye som ville tatt meg veldig lang tid å ordne,
og så har jeg fått trent en del og fått gjort ting jeg skal.
Blant annet så ble jeg overført fra Bastøy til [NN] på grunn av en positiv
[urin]prøve, og der satt jeg tre måneder. Da kom han på eget initiativ [dit] og
lurte på om det var noe jeg hadde lyst til å fortelle, og det satte jeg veldig pris
på.” (Knut)



Kapittel 9

132

“Alt jeg gjør som har med fengselet å gjøre bruker jeg han til. Jeg kjører ikke noe
sololøp, for å si det sånn.
[Han har hjulpet meg med] søknader til sosialkontoret hjemme og fått ordnet ting
- i det hele tatt så har han fungert som en sosialsekretær for meg kan du si.”
(Tore)

På bakgrunn av fangenes uttalelser, kan kontaktbetjenten benyttes i følgende situasjoner:

•  kontakt med etater utenfor fengselet; kommune, sosialkontor (nettverksjobbing)

•  skrive søknader innad i fengselssystemet og utad til andre etater

•  få gjennomslag for ting i fengselet

•  fungere som sosialsekretær/sosialbetjent

•  fungere som samtalepartner

•  “kan brukes til alt som har med fengselet å gjøre”

I tillegg så vi tidligere at fangen og kontaktbetjenten sammen skriver soningsplan, men det var

ikke det fangene først og fremst assosierte med kontaktbetjenten. Dette kan ha sammenheng

med deres dårlige erfaringer med soningsplanene, og at det ikke var i den forbindelse de

opplevde at kontaktbetjenten kunne være til hjelp.

Tidligere så vi at fangene stort sett opplevde kontaktbetjenten som noe de var pålagt, og noe

de ikke selv hadde tatt initiativ til. Det er derfor viktig å legge merke til at etter at de har fått

kontaktbetjent, er det ofte fangene selv som tar initiativ overfor sin kontaktbetjent. Det at

fangene er mer aktive og initiativrike med tanke på løslatelsen, er også et av målene med tiltak

som dette.

Fangenes uttalelser ovenfor tyder altså på at fangene benytter kontaktbetjentene til flere

forskjellige ting. Men tror de samtidig at det er til noe hjelp? Fangene fortalte:

“Hvis [det ikke hadde vært for kontaktbetjenten] hadde jeg aldri nådd fram i
forhold til kommunen og sosialtjenesten generelt.” (Erik)

“Ja, jeg tror det kan hjelpe litt. Jeg hører de andre sier at du får ting litt lettere og
fortere gjennom. Store ting som du ellers ikke ville fått gjennom tror jeg ikke du
får gjennom da heller, men hvis det er sånne småting så får du sikkert det litt
lettere gjennom.” (Kristian)

“Ens egen kontaktbetjent skal jo tale min sak i rådet hvis jeg eventuelt søker om
ting og min sak skal opp til behandling, men hva det generelt gir tilbake det er det
vanskelig å si noe om. [...] Det er selvfølgelig veldig greit å ha en konkret person
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å forholde seg til, men det har både positive og negative sider. Generelt så tror
jeg det er veldig mye å vinne på å ha en kontaktbetjentordning for begge parter.”
(Knut)

Dette illustrerer at fangene har ulike erfaringer med hvorvidt bruken av kontaktbetjent

resulterer i konkret hjelp for dem. Alle fangene har forventninger til ordningen, men det er

ikke alle som er like sikre på at forventningene blir realisert. Fangene har jo ikke innsikt i hva

fengselet legger vekt på ved ulike avgjørelser, slik at det kan være vanskelig for fangene å se

hva kontaktbetjenten kan bidra med rent konkret. Dette mener jeg kan være uheldig i den

forstand at det kan svekke forholdet mellom kontaktbetjenten og fangen.

På bakgrunn av den hjelpen og de mulighetene som fangene opplever at kontaktbetjent-

ordningen innebærer, vil jeg hevde at kontaktbetjenten i enkelte situasjoner nærmest fungerer

som en egen veileder for fangene. Når fangene beskriver kontaktbetjenten som en veileder

tyder det på at de har fått et annet forhold til sin kontaktbetjent enn hva de har til det øvrige

fengselspersonalet på Bastøy; kontaktbetjenten er en de har et spesielt forhold til, i motsetning

til de øvrige fengselsbetjentene som de ikke har noe forhold til:

“Nei, vi har ikke så mye med dem å gjøre her på øya for du ser dem ikke annet
enn på oppstillingene stort sett. De kommer jo cruisende forbi i bilene sine og
sveiper gjennom huset hvis de skal skal hente noen for urinprøve og sånne ting,
men ellers så går du ikke ned i vakta og setter deg ned og prater med dem. Du har
ikke noe sånn forhold til dem egentlig, hvertfall så har ikke jeg det.” (Kristian)

“Jevnt over så er det lite kontakt mellom innsatte og ansatte.” (Erik)

“Jeg sitter ikke å kameratprater med en arbeidsbetjent eller med en vanlig
sikkerhetsbetjent. Jeg er heller mer forsiktig med hva jeg sier og hvordan jeg
uttrykker meg i forhold til dem. Det går mest på litt sånn fleipete tone, litt
sarkastisk, noen meldinger, kanskje helst for at dem ikke helt skal få oversikt over
hva du mener i utgangspunktet.” (Anders)

“Det er ikke så mye kontakt med betjenter generelt. Det er fire oppstillinger om
dagen, og så er det en sjekk på kveldstid hvor de tar en runde. Hvis du ikke
oppsøker dem selv så er det veldig sjelden at betjenter kommer og snakker med
deg. [...] Den kontakten som er, er arbeidssituasjonspreget, eller bærer preg av
nødvendighet.” (Knut)

Uttalelsene tyder på at fangene ikke har mye kontakt med fengselsbetjentene til daglig, annet

enn hvis det er helt nødvendig. Av den grunn skiller enkelte mellom arbeidsbetjenter, som er
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betjenter de møter gjennom jobben, og sikkerhetsbetjenter, som ikke er knyttet til en bestemt

arbeidsplass. Et slikt ikke-forhold mellom fanger og betjenter som blir beskrevet, gjør at

fangenes forhold til kontaktbetjentene blir enda mer spesielt. Forholdet fangene har til

kontaktbetjenten og forholdet de har til de øvrige fengselsbetjentene står i kontrast til

hverandre. Samtidig virker det som om fangenes manglende kontakt med fengselsbetjentene

for de fleste ikke primært er et resultat av at fangene ikke ønsker å ha kontakt med betjentene,

men fordi betjentene ses så sjelden. Samtidig hevdet alle fangene, bortsett fra Tore, at de ikke

benyttet seg mye av kontaktbetjenten sin:

“Egentlig veldig lite, for det er ikke så mye jeg trenger. Jeg tror jeg må være en
enkel mann å være kontaktbetjent for.” (Erik)

“Det må jeg innrømme jeg ikke gjør. Det blir en sjelden gang, og som regel blir
det sånn at vi har en samtale eller to i måneden og det holder.” (Knut)

Uttalelsene står i kontrast til sitatene foran der de samme fangene peker på kontaktbetjentens

mange muligheter, og hva de har benyttet vedkommende til. Samtidig tror jeg dette sier noe

om den minimale kontakten de vanligvis har hatt med fengselsbetjentene; når alternativet er

ingen kontakt, er det kanskje ikke så mye som skal til før fangene betegner kontaktbetjenten

som sin veileder? Det at fangene sjelden benytter seg av kontaktbetjenten tror jeg både kan ha

sammenheng med at flere av fangene hadde vanskeligheter med å se at ordningen hadde ført

til konkrete resultater, og det at fangene er vant til å ha liten kontakt med fengselsbetjenter.

*   *   *

Oppsummerende kan man si at kontaktbetjentene på Bastøy landsfengsel fungerer som en

veileder for fangene. Fangene ser mulighetene som en slik ordningen innebærer og det er noe

de benytter seg av, men det er ikke alle som har opplevd at ordningen har ført til konkrete

resultater. Fangenes forhold til kontaktbetjenten må ses i lys av det ikke-eksisterende

forholdet mellom fangene og de øvrige fengselsbetjentene på øya, samt en meget begrenset

sosialtjeneste.
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9.3  KONTAKTBETJENTEN SOM SYSTEMETS SYNDEBUKK

Vi har til nå sett på de mulighetene som fangene opplever at kontaktbetjentordningen

innebærer. I det følgende skal vi se nærmere på hvilke begrensninger ordningen innebærer slik

den er gjennomført i praksis på Bastøy, samt se litt på årsakene til disse begrensningene.

Kontaktbetjentordningens begrensninger ble beskrevet slik av fangene:

“En kontaktbetjent kan jo ikke love oss noe.” (Erik)

“Selve ordningen skal jo være for at du skal ha hjelp i soningen din, og det er
greit at du får hjelp til å skrive søknader og sånt, men det kommer ikke videre. [...]
De tar ikke signalene fra kontaktbetjenten og videre oppover.” (Tore)

Kontaktbetjenten har altså ikke mulighet til å love sin fange at søknader o.l. vil bli innvilget. I

tillegg så vi at flere av fangene hadde vanskeligheter med å se at ordningen hadde ført til

konkret hjelp. På grunn av kontaktbetjentens manglende avgjørelsesmyndighet, kan

kontaktbetjenten kun videreformidle fangenes ønsker og argumenter overfor fengselsledelsen.

Begrensningene ved ordningen ser fangene med andre ord som en konsekvens av fengselets

avgjørelsesstruktur.Vi så tidligere at dette også var et problem i forhold til soningsplanene, og

det medførte at planene fikk en begrenset betydning i praksis. I forhold til kontaktbetjent-

ordningen kan det tenkes at den gjeldende arbeids- og ansvarsfordelingen vil svekke kontakt-

betjentens stilling overfor fangen, og det er kanskje en av grunnene til at kontaktbetjenten ikke

benyttes oftere. Et utvidet ansvar som kontaktbetjent, ble også ønsket av en fengselsansatt,

slik at man kunne ha mulighet til å imøtekomme for eksempel et akutt behov for framstilling

hos en fange.

Det var også enkelte av fangene som ønsket at kontaktbetjenten bidro til en mer langsiktig

hjelp. Kristian hevdet at:

“Jeg føler ikke at det er en slags opplæring til å holde meg unna kriminalitet. Jeg
sitter jo aldri ned og snakker med en betjent om hva jeg har gjort og hvorfor jeg
gjorde det. Det er nesten så du glemmer hva du sitter for, og jeg føler ikke at det
er noe behandling mot det jeg har gjort.” (Kristian)

At de ansatte kan oppleve dette som et vanskelig tema å snakke med fangene om, har vi sett

påpekt tidligere i forbindelse med soningsplanene. Jeg har forstått det som at kontaktbetjent-
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ordningen gir rom for å ta opp slike ting, og jeg tror derfor dette er mer personavhengig enn at

det nødvendigvis har å gjøre med selv ordningen.

Kontaktbetjenten står i en vanskelig posisjon mellom fangene og de øvrige fengselsansatte.

Det stilles krav fra begge parter, og det kan være problematisk å tilfredsstille dem alle. Særlig

vanskelig kan det være å tilfredstille fangens ønsker når kontaktbetjenten selv ikke kan ta

noen avgjørelser. Til tross for at fangene opplever dette som frustrerende og uheldig, virker

det som om de har forståelse for kontaktbetjentenes vanskelige posisjon. Det er derfor ikke

dem fangene klandrer for at ting ikke kommer videre, men fengselsledelsen. Knut hevdet at:

“Jeg ser det hele egentlig bare for meg som en unnskyldning for å skyve
problemene videre, gi det et nytt navn, og skaffe andre syndebukker for det som
skjer. De betjentene som er kontaktbetjenter sier jo at “nå er det plutselig vi som
har blitt syndebukkene og vi har fått et ansvar vi ikke får lov til å ha, og vi er blitt
pålagt noe vi ikke får lov til å gjøre”.” (Knut)

Kontaktbetjentenes ansvarsområder, kombinert med en begrenset innflytelse i praksis, fører i

følge Knut til at kontaktbetjentene blir fengselssystemets nye syndebukker. Det virker

samtidig som om fangene opplever at kontaktbetjentene er på deres side, og at de gjør så godt

de kan innenfor visse rammer.

Knut beskrev videre hva han mente burde gjøres for å bedre kontaktbetjentenes stilling innen

fengselssystemet:

“Kontaktbetjenten er ikke godt nok definert. [Den burde vært bedre definert fordi]
da vet folk mer bestemt hva de har å forholde seg til. [...] Det gjelder vel egentlig
mest kontaktbetjenten og hvordan han skal forholde seg til systemet generelt, for
de fleste opplever det at med en gang de setter seg ned og gjør noe konkret, så får
de kjeft fra alle hold for sine eller andres synder. Så det er først og fremst innad i
systemet den ordningen må bli bedre definert. Enden på visa er at kontakt-
betjenten blir stående mellom barken og veden og får full skyts fra begge hold.”
(Knut)

En bedre definert rolle- og ansvarsfordeling innad i systemet, mener Knut kan gjøre

situasjonen bedre. På den måten kan man kanskje forhindre at kontaktbetjentene blir stående

mellom barken og veden, og at de ikke blir gjort til syndebukker når ulike forhold ikke

fungerer som de skal. Jeg spurte ingen av de fengselsansatte om hvordan de opplevde dette,
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men det ble understreket at kontaktbetjentordningen var en instruks de var pålagt å

gjennomføre.

En annen begrensning i forhold til kontaktbetjentens praktiske funksjon er turnusordningen i

fengselsvesenet:

“Når du i utgangspunktet kun skal forholde deg til én person så [kan det skje at]
du opplever et problem og må ha en løsning innen en times tid, og så er ikke
kontaktbetjenten din tilgjengelig fordi han har jobbet nattevakter de tre siste
døgnene. Da låser det seg mye når du blir henvist til at “det får kontaktbetjenten
din ta seg av”.” (Knut)

Dette kan få uheldige konskevenser for fangene, men på den annen side så vi at fangene selv

hevdet at det ikke var ofte de benyttet seg av kontaktbetjenten. Det kan derfor tenkes at dette

er et problem, men som begrenses ved at fangene sjelden har behov for umiddelbar hjelp fra

kontaktbetjenten.

9.4  FENGSELSBETJENTENES DILEMMA

Vi har til nå sett at fangene opplever kontaktbetjenten som en veileder, men også som

systemets syndebukk. Krav og forventninger fra fanger og fengselsledelse medfører at rollen

som kontaktbetjent kan bli konfliktfylt - noe som blir forsterket av kontaktbetjentenes

manglende avgjørelsesmyndighet. Samtidig er rollen som kontaktbetjent kun én del av

fengselsbetjentenes arbeidsoppgaver. Kontaktbetjentordningen kan derfor ikke diskuteres

isolert, men må ses i relasjon til den øvrige rollen som ordinær fengselsbetjent. Dette er en

rolle som i seg selv er preget av konflikter og motsetninger: “[...] the guard is caught in a

conflict of loyalties” (Sykes 1971:55). Før jeg ser nærmere på fangenes opplevelser av disse

motsetningene slik de kommer til uttrykk i praksis, vil jeg forsøke å redegjøre for dobbelheten

i fengselsbetjentenes arbeidsoppgaver.

9.4.1  Den strukturerte usikkerhet

Jeg har tidligere vist at kriminalomsorgens virksomhet er preget av to motstridende hovedmål;

på den ene siden skal de gjennomføre de straffereaksjonene som idømmes av domstolene, og
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på den annen side skal de bidra til en rehabilitering av fangene slik at de tilpasses samfunnet

og ikke begår ny kriminalitet. Disse to hovedmålene legger føringer på fengselsbetjentenes

arbeidsoppgaver og deres forhold til fangene; på den ene side skal betjentene sørge for at

sikkerheten ved fengselet ivaretas (vokterrollen), samtidig som de skal redusere

konsekvensene av den innesperringen de selv er med på å gjennomføre (behandlerrollen).

Forventningene til fengselssystemet og dilemmaene det i praksis fører med seg for betjentene,

blir også understreket av Sykes (1971):

“Somehow he [the administrator of the prison] must resolve the claims that the
prison should exact vengeance, erect a specter to terrify the actual or potential
deviant, isolate the known offender from the free community, and effect a change
in the personality of his captives so that they gladly follow the dictates of the law -
and in addition maintain order within his society of prisoners and see that they are
employed as useful labor” (Sykes 1971:18).

De motstridende målene og forventningene til fengslene blir et dilemma som betjentene må

forholde seg til på en eller annen måte. Kolind (1996) peker på noen av de problemene dette

kan medføre for betjentene:

“Udover at dette dilemma er så direkte indskrevet i betjent-jobbet, placerer det
også betjenten “mellom barken og veden”, som en lus mellem to negle. Ofte
ønsker de indsatte mere respekt og frirum end de får, samtidig med at ledelsen
pointerer at betjenten ikke skal involvere sig med de indsatte og dermed slække på
kontrollen. Betjenten er således placeret mellem den indsattes forventninger og
ledelsens krav (Kolind 1996:91).

I likhet med Sykes - og meg - hevder Kolind (1996:90) at dette dilemmaet er innarbeidet i

fengselets grunnleggende filosofi - dets “fængslingsrationale” - og han betegner det derfor

som en strukturert usikkerhet. Videre hevder han at betjentenes forsøk på å balansere mellom

disse dobbeltsidige og motstridende forventningene resulterer i en uforutsigelig og

ustrukturert hverdag både for fanger og ansatte. Betjentenes reaksjoner på dilemmaet varierer;

der noen legger vekt på kontrollrollen prioriterer andre behandlerrollen, uten at noen av dem

oppleves som fullstendig tilfredsstillende. Samtidig har vi tidligere sett at en ensidig

kontrollrolle og totalitær maktutøvelse i følge Sykes, ikke er mulig i et fengsel. Dette fordi

makten i et fengsel ikke er basert på autoritet - blant annet har ikke fangene en indre moralsk

lydighet -  men også fordi betjentene finner det umulig å reagere på alle regelovertredelsene

hvis de samtidig skal opprettholde en indre ro i fengselet: “Only by tolerating violations of
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“minor” rules and regulations can the guard secure compliance in the “major” areas of the

custodial regime” (Sykes 1971:58). Fengselsbetjentene er med andre ord avhengig av

fangenes gunst og velvilje for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver.

Betjentenes dilemma styrkes også ved at instruksene vedrørende kontroll- og behandler-

oppgavene er preget av ulik spesifisering. Arbeidsoppgavene knyttet til fengselsbetjentenes

kontroll- og sikkerhetsrutiner er definert og konkretisert i fengselsreglementet og i tjeneste-

instruksen til betjentene. Arbeidsoppgavene knyttet til betjentenes behandlerrolle er derimot

mindre konkretisert og spesifisert. Ragnar Kristoffersen (1986) beskriver det slik:

“Behandlingen består med andre ord ikke i konkret anviste gjøremål, men i
generelle, idealistiske formuleringer om at måten betjenten utfører sin tjeneste på
forhåpentligvis vil ha en gunstig, men ikke spesifisert behandlende virkning på
innsatte. Det er ikke hva betjenten gjør som er viktig, men hvordan han gjør det
han gjør” (Kristoffersen 1986:105).

Behandlingsbegrepet - i motsetning til kontrolloppgavene - avhenger således av betjentenes

egne fortolkninger av begrepet og vedkommendes evne til å realisere dette.

Betjentenes forsøk på å: “[...] afklare den strukturelt bestemte tvetydige rolle” (Kolind

1996:95), hevder Kolind egentlig kan ses som kjennetegn på betjentenes arbeid: “[...] en

konstant søgen, afprøvning og frem for alt usikkerhed og følgende tilfældighed i

handlingerne” (ibid.). Denne inkonsistente og diffuse væremåten får betydelige konsekvenser

for fangene. Kolind forklarer dette slik:

“Groft taget kommunikerer kontrol-betjentens handlinger et budskab til den
indsatte om at du er kriminel, og behandler-betjentens handlinger kommunikerer
du er andet end kriminel. Spændingen består i at ingen af de to udsagn i fængslet
har mulighed for at hvile i sig selv, de blandes konstant og netop som en betjent
tror han kommunikerer det ene, oplever den indsatte det modsatte etc” (Kolind
1996:95).

I følge Kolind kan fangenes reaksjoner på denne usikkerheten fortone seg på to måter. På den

ene siden er det et ønske om at betjentenes jobb defineres klarere slik at usikkerheten svekkes.

På den annen side hevder Kolind at fangene kan utnytte dette dilemmaet ved å styrke

relasjonene til betjenter som bekrefter deres ikke-kriminelle identitet, samtidig som det kan

benyttes til å oppnå konkrete fordeler i hverdagen. Fengselsbetjentenes rolle som
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kontaktbetjent mener jeg kanskje kan gjøre betjentene mer sikre og begrense betjentrollens

dilemmaer. Samtidig kan kontaktbetjentrollen legitimere en sterkere relasjon mellom en fange

og en betjent som i større grad bekrefter fangenes ikke-kriminelle identitet.

Vi så foran at Knut var opptatt av faren for at kontaktbetjenten ble stående mellom barken og

veden, og ble gjort til systemets nye syndebukk. På den annen side er det nærliggende og tro at

innføringen av ordningen med kontaktbetjent kan bidra til å dempe fengselsbetjentenes

dilemma som jeg beskrev ovenfor. Kontaktbetjentens arbeidsoppgaver kan medføre en

konkretisering av betjentenes behandlerrolle, og en nedtoning av deres vokterrolle. Men dette

vil i så fall bare gjelde mellom den enkelte fangen og vedkommendes kontaktbetjent.

Fangenes forhold til de øvrige fengselsbetjentene ved fengselet vil trolig ikke forandre seg.

Jeg vil i det følgende se nærmere på fangenes synspunkter på betjentenes rolle som

kontaktbetjent, og hvorvidt de opplever de ulike rollene som problematiske og uforenlige i

praksis.

9.4.2  Å skille mellom de ulike rollene

Vi har til nå sett at fengselsbetjentrollen generelt er preget av en tvetydighet; på den ene siden

skal de ivareta sikkerheten og den indre roen i fengselet, og på den annen side skal de redusere

de negative konsekvensene dette innebærer for fangene. På den ene siden hjelp, og på den

andre siden kontroll. Til tross for at kontaktbetjentrollen kan føre til en konkretisering av

betjentenes behandlerrolle, får tvetydigheten samtidig konsekvenser for betjentenes rolle som

kontaktbetjent. Hvordan opplever fangene at denne sammenblandingen av roller og det

påfølgende dilemma kommer til uttrykk i praksis?

Anders fortalte om sine erfaringer fra et lukket fengsel vedrørende dette dilemma:

“Den ene dagen sitter du og har en sosial kontakt med dem på lukket og neste dag
så kommer den samme betjenten på en jævla rassia i ti-elleve tiden på kvelden. Da
er hele hensikten borte. Vedkommende som er kontaktbetjent burde ikke ha rassia
eller sånne ting for vedkommende som han har som kontaktfange.” (Anders)

På Bastøy skilles det heller ikke mellom betjentenes arbeidsoppgaver, men Knut, en av

fangene, hevdet at på Bastøy så de annerledes på dette:
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“I bunn og grunn er de fleste innsatte flinke til å ta akkurat den, og de er veldig
klar over at det man sitter og snakker om, det blir akkurat der og da. Hvis den
personen kommer og tar en urinprøve i morgen, så er ikke det som følge av den
samtalen vi har hatt, men det er rett og slett det at det er jobben til den personen.”
(Knut)

Knuts uttalelse tyder på at han ser det som sin egen og andre fangers oppgave å lære seg og

skille mellom betjentenes ulike arbeidsoppgaver og roller. Betjentene gjør kun en jobb de er

pålagt. Hvorvidt alle fangene klarer å skille mellom betjentenes arbeidsoppgaver som

kontaktbetjent og deres arbeidsoppgaver som vanlig betjent er usikkert. Jeg vil hevde at selv

om fangene klarer å skille mellom disse rollene, vil opplevelsen av rolleblandingen uansett

være til stede, og det er sannsynlig at det vil få konsekvenser for forholdet mellom fangen og

kontaktbetjenten. Tore hevdet i den forbindelse at selv om han har et nært forhold til sin

kontaktbetjent så:

“[...] er det klart at du har en grense ved at jeg er innsatt og han er betjent, men
jeg føler at jeg kan prate med han om alt mulig. Uansett så er det en vegg der ved
at vi er innsatte og de er fengselsbetjenter.” (Tore)

Som nevnt er fangene klar over dobbelheten i betjentenes roller, og Tores uttalelse tyder på at

de selv setter grenser for hva og hvilke temaer de tar opp i samvær med kontaktbetjenten.

Nettopp det at fangene beskriver kontaktbetjenten som både veileder og syndebukk illustrerer

noe av det motsetningsfylte de opplever at denne rollen innebærer. Dette kan dermed få

negative konsekvenser for fangenes forhold til sin egen kontaktbetjent, og virke begrensende i

forhold til ordningens praktiske betydning. Ordningen med kontaktbetjent erstatter således

ikke det tradisjonelle bildet av fengselsbetjenten der vokterrollen er det mest framtredende. I

stedet kan man si at betjentenes behandlerrolle har blitt mer spesifisert og konkretisert, uten at

det har ført til en reduksjon av deres kontrolloppgaver.

9.5  HJELP SOM KONTROLL

Vi har sett at det å være kontaktbetjent kun er én side av den tradisjonelle fengselsbetjentens

arbeidsoppgaver; en kontaktbetjent er samtidig en ordinær fengselsbetjent. Vi så hvordan

dette innebærer en rolleblanding der kontaktbetjenten primært skal hjelpe og bistå fangen i

konkrete situasjoner, mens arbeidet som tradisjonell fengselsbetjent er preget av
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kontrolloppgaver. I utgangspunktet er dette en blanding av arbeidsoppgaver som allerede

eksisterer i den tradisjonelle fengselsbetjentrollen, men med innføringen av kontaktbetjent

gjøres hjelpeaspektet tydeligere. Når samme person skal utøve hjelp i det ene øyeblikket, og

være kontrollør i det andre, kan konsekvensene være at hjelp og kontroll glir over i hverandre,

og blir to sider av samme sak. På den måten kan hjelp danne grunnlag for kontroll, og

omvendt. Med dette mener jeg at den hjelpen kontaktbetjenten bidrar med overfor fangene,

også kan danne grunnlag for kontroll av fangene.

Ser man på den etymologiske betydningen av kontroll - fra contra-roll - er det: “[...] noe som

ruller i motsatt retning. En motbølge, motstand” (Christie 1997:91). Ordets opprinnelse

henviser til noe som går en imot. På bakgrunn av dette kan man hevde at

kontaktbetjentordningen, som fangene hovedsakelig opplever som et positivt hjelpetiltak,

samtidig kan gå imot fangene og føre til noe negativt. Dette kan illusteres med det faktum at

ordningen innebærer at betjentene blir bedre kjent med fangene. På den ene siden kan det føre

til at betjentene får økt forståelse for fangenes situasjon og behov, mens det på den andre

siden kan føre til en økt kontroll av fangene.

Det var de økte kontrollmulighetene som førte til at en liknende ordning ble møtt med

motstand i et dansk fengsel (Lauesen 1999). Jeg hevdet tidligere at kontaktbetjentordningen er

en avart av den danske enhetsbetjenten. Hensikten bak denne betjentrollen er en utvidelse og

omstrukturering av betjentens arbeidsoppgaver, slik at de i tillegg til sikkerhets- og

kontrolloppgaver, også skal ivareta arbeid-, fritids- og omsorgsoppgaver i fengselet (jmf. 5.3.3

Kontaktbetjent). På den måten mente man at betjentene skulle få mer og bedre kontakt med

fangene - betjentene skulle ut av kontoret og inn på avdelingene. At betjentene både skulle

utøve kontroll, være saksbehandlere og delta i sosialt samvær blant fangene, var en blanding

fangene likte dårlig i følge Lauesen. I stedet opplevde fangene ordningen som en intensivering

av fengselets overvåkning og kontroll.

Hvorfor fangene i mitt utvalg ikke ga uttrykk for en liknende motstand, kan kanskje forklares

med forskjellene i de to betjenttypene. Den danske enhetsbetjenten innebærer en mer

omfattende endring av den tradisjonelle betjentrollen, og forsøker ikke å skille mellom hjelpe-

og kontrollrollene slik den norske kontaktbetjentordningen gjør. En annen forklaring på

fangenes reaksjoner kan være at Lauesens undersøkelse ble foretatt i et lukket fengsel der
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kontrollen og overvåkningen allerede i utgangspunktet er mer omfattende enn den er i et åpent

fengsel, som har vært arena for denne oppgaven.

I lys av det foregående mener jeg det er grunnlag for å spørre om kontaktbetjenten er uttrykk

for en annen måte å kontrollere fangene på. Er det slik at ordningen totalt sett danner grunnlag

for en økt kontroll av fangene? Dette vil jeg nå se nærmere på.

9.5.1  Kontrollens allsidighet og omfang

Kontroll er ikke et entydig begrep. Det finnes mange måter å kontrollere på og det er også

ulike midler som tas i bruk i kontrollens tjeneste. Ovenfor hevdet jeg at ordets opprinnelse

tydet på at det var et negativt ladet ord. Men det er ikke ensbetydende med at kontroll er noe

negativt. Enkelte vil hevde at kontroll er noe positivt, som blant annet kan danne grunnlag for

hjelp. Andre vil se kontrollen som ensidig negativ. Hvorvidt kontrollen oppfattes som positiv

eller negativ må ses på bakgrunn av hvem som kontrollerer og hvem kontrollen er rettet mot, i

hvilken situasjon det kontrolleres og hva som er formålet med kontrollen. Grovt sett kan man

si at i fengselssammenheng vil fangene oppleve kontrollen som noe negativt, mens

fengselsbetjentene vil oppleve kontrollen som nødvendig og i visse tilfeller som noe positivt.

En vanlig hovedinndeling av ulike typer kontroll går mellom primær og sekundær kontroll. I

boken Hvor tett et samfunn? redegjør Nils Christie (1982[b]:25-33) for hva som ligger i de to

kontrollbegrepene. Den primære kontrollen er knyttet til det daglige samvær med andre

mennesker, der belønning og straff inngår som en naturlig del av samværet. Kontrollen dette

samværet gir grunnlag for er ikke nødvendigvis bevisst eller planlagt, men noe som kommer

av seg selv. Kontrollen kan utrykkes gjennom et smil, et strengt blikk, en irettesettende

kommentar, et nikk med hodet - med andre ord er det positive og negative signaler som

utveksles, og virker gjensidig styrende på relasjonen mellom mennesker som står hverandre

nær. Den sekundære kontrollen har et annet uttrykk. Den kommer inn som et tillegg til den

primære kontrollen; det er: “[...] tiltak som iverksettes utenom det vanlige samvær” (Christie

1982[b]:29). Ved den sekundære kontrollen er avstanden mellom partene større, og kontrollen

utøves ofte av en profesjonell kontrollør, det vil si en som har atferdskontroll som yrke. I

motsetning til den primære kontrollens spontanitet, er den sekundære kontrollen noe som må

tilkalles. Venner og familie kan ses som eksempler på utøvere av primær kontroll, mens politi,
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fengselsbetjent, barnevern og strafferettsapparatet er eksempler på sekundære

kontrollinstanser.

En annen måte å skille mellom ulike typer av kontroll, går mellom en formell og en uformell

kontroll. Christie (1997) omtaler dette skillet slik:

“Den for meg ukjente uniformerte politikvinne jeg møter på gaten er en
karakteristisk representant for den formelle kontroll. Hun er medlem av en stor
organisasjon; politiet. Hun er bærer av organisasjonens symboler; uniformen. Hun
er trenet i hvordan hun skal forholde seg om bestemte handlinger finner sted.
Fengselsbetjenten står i samme situasjon overfor fangen. De kjenner hverandre, -
kanskje gjennom års samliv i fengselet. Men forholdet er verken primært eller
fullstendig uformelt. Det kan, i de gode stunder, være hyggelig og fylt av spøk og
latter. Men bakom ligger sterke styringer. Betjenten er utdannet til jobben, han
opptrer så å si etter manuskript, følger en rolle, og adlyder overordnedes krav”
(Christie 1997:93).

Inndelingen av kontrollbegrepet i primær/sekundær og formell/uformell, står ikke i

motsetning til hverandre. Der primær/sekundær-dikotomien viser til rollen som kontrolløren

innehar, viser formell/uformell-dikotomien til den situasjonen som kontrollen foregår i.

Hvordan dette kan opptre i forhold til hverandre har Christie (1997:95) illustrert i en tabell:

Uformell Formell

Primær Familiemiddag Arvesammenkomst

Sekundær Fangen og betjenten i samtale om

tippekupongen

Børsen

Rettsalen

Tradisjonelle sekundære og primære kontrollører, kan således utøve kontrollen både i

formelle og uformelle situasjoner.

Den tradisjonelle fengselsbetjenten må - som vi så i sitatet ovenfor - betegnes som en

sekundær kontrollør. Han omgås fangene, men de har ikke et nært forhold og relasjonen er

ikke preget av gjensidighet. I tillegg har fengselsbetjenten atferdskontroll som yrke, og er

således en profesjonell kontrollør. Av tabellen ovenfor ser vi at betjenten ikke bare utøver

kontrollen i formelle situasjoner, men også i uformelle situasjoner. I et kontrollperspektiv må

også den utradisjonelle kontaktbetjenten betegnes som en sekundær kontrollør. Selv om
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kontakten mellom fangen og kontaktbetjenten er bedre enn den er til de øvrige

fengselbetjentene, er ikke relasjonen preget av gjensidighet og nærhet. Det er altså ikke slik at

kontaktbetjentordningen fører til en endring i fengselets tradisjonelle kontrollmønster.

Når det gjelder omfanget av kontaktbetjentens kontrollmuligheter blir saken en litt annen. Vi

så ovenfor at hjelpeaspektet, som skal være det sentrale i fengselsbetjentens rolle som

kontaktbetjent, også kan danne grunnlag for kontroll. Fengselsbetjenten kan altså gjennom

rollen som kontaktbetjent utvide sine kontrollmuligheter. Vi så at dette var tilfellet med en

liknende ordning i et dansk fengsel, og at ordningen derfor ble møtt med motstand fra

fangene. I tillegg til at kontaktbetjentordningen vil føre til en økning i formelle

kontrollsituasjoner, mener jeg det er grunnlag for å hevde at kontakten som skapes mellom

kontaktbetjenten og fangen, gjør at de vil ha mer kontakt i uformelle sammenhenger enn hva

fangene tidligere hadde med betjentene.

Dette kan føre til flere uformelle situasjoner for kontroll. I kombinasjon med de formelle

kontrollsituasjonene kan dette styrke fengselets maktposisjon overfor fangene, og gjøre den

sterke enda sterkere (jmf. Johansen 1984). Med andre ord kan kontrollen gjøres mer effektiv

gjennom kontaktbetjentordningen, i tillegg til at kontrollørens makt styrkes når formelle og

uformelle kontrollmuligheter kan kombineres. På bakgrunn av dette vil jeg hevde at

kontaktbetjentordningen kan gi fengselet et bredere grunnlag å kontrollere fangene på, men

uten at det skjer noen drastisk endring i det tradisjonelle kontrollmønsteret.
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10  FRIHETSBERØVELSENS KONSEKVENSER

Etter å ha beskrevet noen fangers erfaringer med tre forskjellige forebyggende tiltak slik de

praktiseres på Bastøy landsfengsel, mener jeg det er grunnlag for å skape tvil om tiltakenes

forebyggende virkning. I dette kapitlet vil jeg se nærmere på noen konsekvenser som

fengselsoppholdet og frihetsberøvelsen kan innebære for fangene, og hvorvidt det fører til en

nøytralisering av tiltakenes potensielle forebyggende virkning.

10.1  EN NØYTRALISERING AV TILTAKENES VIRKNING?

I foregående kapitler hvor jeg har sett isolert på kontraktsoningen, soningsplanene og kontakt-

betjentordningen, har jeg blant annet vært inne på noen uheldige sider ved selve tiltakene, og i

måten de praktiseres på. Uheldige i den forstand at det fikk innvirkning på hvordan fangene

opplevde tiltakene, og etter hva de fortalte er det grunn til å anta at det også vil influere

negativt på tiltakenes potensielle forebyggende virkning. Av de tre tiltakene skiller

kontaktbetjentordningen seg ut i den forstand at enkelte av fangene kunne vise til konkrete

resultater som følge av ordningen - resultater som kanskje kan ha en betydning etter

løslatelsen.

Når jeg spurte fangene mer generelt om de trodde at de tre tiltakene hadde en forebyggende

virkning, svarte de slik:

“Kriminaliteten og utskeielsene bedres ikke av de tiltakene som man har her.”
(Ragnar)
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“Jeg ser egentlig helt andre problemer med løslatelsen og om jeg vil komme
tilbake i fengsel igjen.” (Erik)

Disse svarene er representative for resten av fangene jeg intervjuet. Det er med andre ord stor

skepsis blant fangene om hvorvidt tiltakene kan bidra til å redusere tilbakefallet blant tidligere

straffedømte. Det er viktig å merke seg at dette er en skepsis fangene baserer på egne

erfaringer med tiltakene. Enkelte av fangene mente kanskje at fengselets åpenhet kunne ha en

innvirkning på hvorvidt de begikk ny kriminalitet, mens andre mente det motsatte og at man

ikke ble skremt med tanke på senere fengselsopphold etter å ha sonet på Bastøy.Den type

avskrekking som fangene her tenker at fengselet kanskje kan ha, betegnes som

individualpreventiv avskrekking. Det dreier seg om hvorvidt lovbryteren selv har blitt

avskrekket fra å begå videre lovbrudd etter å ha sittet i fengsel (i motsetninge til

allmennpreventiv avskrekking som retter seg mot andre enn selve lovbryteren). Thomas

Mathiesen (1987) viser til to undersøkelser, der den ene fant at fengsel kunne ha en viss

avskrekkende virkning, og den andre fant at de undersøkte klarte seg best der behandlingen

var minst restriktiv. På bakgrunn av det konkluderer Mathiesen med at de to undersøkelsene

slår hverandre ihjel, og at man ikke kan argumentere for fengsel med utgangspunkt i

avskrekking. Det åpne fengselets muligheter til å virke forebyggende, er derimot en diskusjon

som ikke er denne oppgavens tema.

Enkelte av fangene ga en mer inngående forklaring på hvorfor de mente kontraktsoning,

soningsplaner og kontaktbetjent ikke kan bidra til å redusere tilbakefall, og slik sett virke

forebyggende. Sitatene er lange, men svært beskrivende for fangenes situasjon, og jeg har

derfor valgt å ta dem med. Knut, Anders og Kristian forteller:

“Senvirkninger eller langtidsvirkninger av fengselsopphold, det tror jeg fortoner
seg på en litt annen måte. Det er ikke så mye enkeltpersoner og opplevelser i
fengselet generelt, men det er mer det å snu livsverdiene tilbake. [...]
Ringvirkningene av fengselsoppholdet går mer på dette med identitet, din plass i
samfunnet, livsverdiene dine, hvordan du ser på omgivelsene dine i forhold til deg
selv, egenverd, selvrespekt og selvtillit. Den type ting vil stille seg i et helt annet
lys uavhengig av kontaktbetjent og soningsplan, for det blir så lite opp i alt dette.
Plutselig er det helt andre verdier og helt andre problemstillinger som skal løses
og verdier som man skal lære å sette pris på igjen. [...] Du må omstille deg på en
helt annen måte.” (Knut)

“Uansett hvor mye du gjør under soningen; den dagen når jeg blir løslatt fra en
åtteårsdom, og jeg står der da på kaia med bagen min - uten fem øre i lomma for
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det er jo ikke mulig å spare noe her - uansett hvor positiv jeg er og hvor mye jeg
ønsker å holde meg på rett kjøl, så sitter jeg her med bakgrunn i åtte års soning,
og i løpet av disse årene så har jeg truffet fryktelig mange mennesker. Noen har et
ærlig engasjement med å kutte ut og komme tilbake i samfunnet og leve med
familier og kjerringer og unger, og andre sitter vel kanskje og har midler til å dra
i gang et eller annet eller har kontakter til å dra i gang et eller annet.
Når jeg står på kaia da har jeg flere muligheter. [...] Skal jeg gå på sosialen eller
trygd, eller prøve å jobbe på en jobb der jeg går under nåde fordi de kanskje vet
at jeg har sittet inne? Eller skal jeg da reise til byen - tar lånet selvfølgelig og
henter pengene på sosialen, for det er bare noe jeg må gjøre for å vise at det er
det jeg skal klare meg på - og så reiser jeg opp til en kamerat av meg, og enten
henter varer der eller får et oppdrag der. Det kan ta en time eller to eller kanskje
en dag, og så sitter jeg da med en femtilapp i lomma eller en hundrelapp i lomma
eller titusen, har ferie og betaler husleia.
Hadde forholdene vært tilrettelagt slik at man hadde hatt mulighet til å få hevet
lønnen i forhold til jobb - ikke at vi skal ha noe mere utbetalt mens vi soner, men
det kunne ha gått inn på en konto - da hadde ikke jeg hatt behovet for eventuelt å
ordne meg litt raske penger. Hvem som helst her som blir løslatt og får eventuelt
et tilbud om å tjene seg tjue-tredve [tusen]lapper har vanskeligheter med å si nei
til det. Da har han plutselig en selvstendighet der ute, og du orker ikke å ha noe
med noe som helst jævlig kontor å gjøre, stå der og tigge og mase om penger.”
(Anders)

“Når du først har gjort noe galt så er det vanskelig å komme ut fordi du er blitt
straffet og da blir du hemmet med en gang. Du får ikke sånn og sånn jobb, du
kommer ut uten noen penger, alle du kjenner er kriminelle, og da er det rett
tilbake igjen veldig fort for mange. [...] Man burde heller gitt flere frigang til
arbeid så folk er igang før de slipper ut, og da kommer du litt gradvis tilbake til
samfunnet igjen så unngår du å slippe rett ut herfra og ikke ha noen ting.”
(Kristian).

Disse uttalelsene indikerer tre hovedgrunner til at fangene ikke har tro på at tiltakene kan

virke forebyggende:

•  for det første de altoverskyggende konsekvensene ved frihetsberøvelsen

•  for det andre imøtekommer ikke tiltakene de behovene som fangene har ved løslatelsen

•  og for det tredje medfører fengslingen en stigmatisering som får uheldige konsekvenser ved

løslatelsen

På bakgrunn av dette vil jeg hevde at frihetsberøvelsens konsekvenser for individet

nøytraliserer de tre tiltakenes potensielle forebyggende effekt. I følge fangene er dette

konsekvenser som gjør seg gjeldene både under soningen, og etter løslatelsen i form av

stigmatisering.
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At fengselsoppholdet og frihetsberøvelsen har negative konsekvenser for fangene, er ikke

spesielt for dem jeg intervjuet, og det er heller ikke særlig overraskende. Dette er et velkjent

faktum, og har vært tema innenfor kriminologisk og fengselssosiologisk forskning. I det

følgende vil jeg se nærmere på noen slike arbeider, og med dette utdype fangenes forklaringer.

10.1.1  “The pains of imprisonment”

Gresham M. Sykes (1971:63-83) har i The society of captives gitt en inngående beskrivelse av

frihetsberøvelsens konsekvenser for fangene. Han redegjør for fem pinefulle konsekvenser av

et fengselsopphold - eller “pains of imprisonment” - og han hevder at dette er konsekvenser

som går ut over selve frihetsberøvelsen eller innesperringen. Konsekvensene innvirker på

individets psyke, og er derfor like pinefulle som de fysiske avstraffelsene fengslene var ment å

skulle erstatte.

Ovenfor så vi at fangene fortalte om manglende selvrespekt og selvtillit, forvirring vedrørende

ens egen identitet og livsverdier, opplevelse av stigmatisering, dårlige betaling for utført

arbeid, mangel på respekt, vanskelig økonomisk situasjon ved løslatelsen, osv. Dette var

konsekvenser fangene opplevde at fengselsoppholdet fikk for dem. Mathiesen (1972) hevder

at graden av pine som fengselsoppholdet medfører varierer fra institusjon til institusjon, men

at enkelte aspekter ved dette er universelle. Sykes’ fem pinefulle konsekvenser mener jeg kan

betraktes som slike universelle aspekter ved fangenes fengselsopphold; det er klare likheter

mellom det fangene pekte på ovenfor og Sykes’ teori, til tross for at han foretok sin

undersøkelse i et “maximum security prison”. Jeg vil derfor gi en nærmere beskrivelse av de

fem pinefulle konsekvensene som Sykes gjør rede for.

Den første pinen som Sykes peker på er “the deprivation of liberty”. Ikke bare innebærer det

en begrenset bevegelsesfrihet og en begrenset kontakt med samfunnet utenfor, men det

innebærer også en moralsk fordømmelse av samfunnet utenfor overfor hver enkelt fange:

“The prisoner is never allowed to forget that, by committing a crime, he has foregone his

claim to the status of a full-fledged, trusted member of society” (Sykes 1971:66). En slik

fordømmelse hevder Sykes blir en trussel mot fangens selvbilde. Sammenliknet med et lukket

fengsel har fangene på Bastøy en økt bevegelsesfrihet, og noe mer kontakt med samfunnet

utenfor. Det er forhold som sannsynliggjør at pinen knyttet til frihetsberøvelsen er noe
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redusert i et åpent fengsel, men helt fraværende vil den ikke være. Fangenes tidligere

uttalelser om det åpne fengselets problematiske sider mener jeg bidrar til å underbygge dette

(jmf. 2.2.5 “... i et åbent fængsel er der ikke en mur til at stoppe tankerne”).

“The deprivation of goods and services” er også en pinefull konsekvens av et

fengselsopphold. Fangen får oppfylt sine basisbehov, men bekvemmeligheter ut over det kan

fangen ikke forvente. Videre peker Sykes på “the deprivation of heterosexual relationships”

som både frustrerende og pinefullt for fangen. En fjerde pine er “the deprivation of

autonomy”, inkludert en begrenset mulighet til å velge. Fangene gis ingen forklaring på

reglene som eksisterer og avgjørelser som tas, og dette reduserer fangen til et svakt og

hjelpesløst individ med en barnlig avhengighet. En femte og siste pinefulle konsekvens av et

fengselsopphold som Sykes peker på er “the deprivation of security”. Fangene tvinges til

samvær med andre fanger som har en voldelig og aggressiv atferd, noe som kan være angst-

fremkallende selv for den mest hardhudete. En følelse av trygghet er i følge Sykes aldri til

stede i et fengsel.

På bakgrunn av dette hevder Sykes at “the pains of imprisonment” går ut over selve

frihetsberøvelsen. Den virkelige pinen ligger i de frustrasjonene og deprivasjonene som

fengselets frihetsberøvelse medfører rent umiddelbart, men også de mer inngripende

konsekvensene dette får for fangens eksistens og egenverd:

“The frustrations and deprivations of confinement, with their attendant attacks on
the prisoner’s self image, would strike the prisoner with full force and the time
spent in prison would have to be marked down as time spent in purgatory. And to
a large extent this is what does happen in reality. There are no exits for the inmate
in the sense of a device or series of devices which can completely eliminate the
pains of imprisonment. But if the rigors of confinement cannot be completely
removed, they can at least be mitigated by the patterns of social interactions
established among the inmates themselves” (Sykes 1971:82).

I følge Sykes er det intet ved fengselet som helt kan redusere de pinefulle konsekvensene ved

et fengselsopphold, men fangenes samvær med hverandre kan bidra til å lindre pinen. I

relasjon til dette kan det påpekes at både boformen og åpenheten innad på Bastøy gir fangene

større muligheter for samvær og fellesskap, og at de pinefulle konsekvensene derfor kan være

redusert, sammenliknet med lukkede celle-fengsler. Samtidig kan kanskje dette forklare

hvorfor enkelte av fangene mente at åpenheten på Bastøy kunne ha en forebyggende virkning.
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At kontraktsoningen, soningsplanene og kontaktbetjentordningen kommer til kort i et slikt

perspektiv er ikke usannsynlig, tvert imot ganske innlysende. Ideelt sett skal tiltakene bidra til

å redusere eller lindre noen av de tapene som fengslingen og frihetsberøvelsen innebærer, men

i realiteten er det altså ikke det som er resultatet. I forhold til de konsekvensene vi har sett at

frihetsberøvelsen innebærer, vil ikke slike tiltak i seg selv være nok til at residivet reduseres. I

stedet mener jeg det er grunnlag for å hevde at tiltakenes potensielle forebyggende virkning,

nøytraliseres av fengslingens altoverskyggende konsekvenser.

10.1.2  Stigma og den selvoppfyllende profeti

I tillegg til konsekvenser for ens identitet og egenverd, så vi at fengselstilværelsen også får

konsekvenser for den enkeltes muligheter når en løslates. Stigmatiseringen knyttet til det å

være kriminell og det å ha sittet i fengsel, kan vanskeliggjøre mulighetene til å leve et lovlydig

og “normalt” liv etter løslatelsen. For enkelte kan det være enklere å leve opp til

forventningene knyttet til stigmatiseringen, enn det er å stå imot. Dette er et dilemma som

kontraktsoningen, soningsplanene og kontaktbetjentordningen trolig ikke kan rette på. I dette

tilfellet er det samfunnet som helhet som må endre sine holdninger til tidligere straffedømte

slik at de gis mulighet til å leve et konvensjonelt og lovlydig liv.

En fortsatt tilværelse preget av lovbrudd kan derfor være et resultat av en selvoppfyllende

profeti - en ond sirkel som innebærer at når samfunnet forventer at tidligere straffedømte

begår nye lovbrudd, er det nettopp det som blir resultatet på grunn av forventningene:

“Den selvoppfyllende profetien er i begynnelsen en feilaktig definisjon av
situasjonen, som maner fram en ny atferd som i sin tur gjør at den opprinnelige
feilaktige definisjonen blir sann” (Merton 1990:155).

Løsningen på den selvoppfyllende profeti er i følge Merton en institusjonell forandring,

ettersom profetien bare virker i fravær av institusjonell kontroll. I dette tilfellet må det derfor

skje en bevisst endring i samfunnets fordommer mot tidligere straffedømte slik at de ikke

stigmatiseres og dermed heller ikke blir ofre for den selvoppfyllende profetien. Forebyggende

tiltak iverksatt i fengsel strider mot en slik tankegang ettersom det da bare stilles krav til

fangene, og ikke til det samfunnet de skal løslates til. Konsekvensene er at ansvaret for eget
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lovlydig liv individualiseres og når den løslatte fangen opplever mestringstap i forhold til

dette, kan det kanskje gå ytterligere utover selvbildet.

Slik fangene har beskrevet kontraktsoningen, soningsplanene og kontaktbetjentordningen ut

fra de erfaringene de har med tiltakene i praksis, tyder på at tiltakene kommer til kort når

fangene skal løslates. Trolig er det ikke noe ved tiltakene som kan styrke fangenes posisjon og

selvfølelse når de løslates. Jeg mener derfor det også her er grunnlag for å hevde at tiltakenes

forebyggende virkning blir nøytralisert av den stigmatiseringen fangene opplever når de

løslates.

10.1.3  Forebygging er et spørsmål om behov

Iverksetting av forebyggende tiltak generelt og tiltak i fengsel spesielt, innebærer en kunnskap

om og definisjon av hva som er fangenes behov. Igangsettelsen av kontraktsoning,

soningsplaner og kontaktbetjent er ment å skulle imøtekomme de behovene som

fengselsvesenet antar at fangene har. Men stemmer dette overens med hva fangene definerer

som sine behov? Uttalelsene til Knut, Anders og Kristian som ble gjengitt ovenfor, tyder ikke

på at det er samsvar mellom hva fengselet definerer som fangenes behov når de skal løslates,

og hva fangene selv definerer som sine behov.

I sin artikkel om kriminalitetsforebygging kritiserer Hedda Giertsen (1994) tertiærforebygging

av kriminalitet gjennom fengsel nettopp fordi denne tanken ikke baserer seg på fangenes

oppfatning av situasjonen. Slik forebygging er derimot basert på hva som er samfunnets

oppfatning av hva som trengs og aksepteres, og dette stemmer ikke nødvendigvis overens med

hva fangene definerer som sine behov. Denne tanken hevder hun kommer tydelig fram i ulike

begrunnelser for resosialiserende og rehabiliterende tiltak. Så også med kontraktsoningen,

soningsplanene og kontaktbetjentordningen. Det kan så være at disse tiltakene kan være til

hjelp for noen av fangene - vi så at det i enkelte tilfeller gjaldt kontaktbetjentordningen - men

det er som nevnt ikke det samme som at tiltakene har en forebyggende effekt. Hvis

målsettingen er å redusere tilbakefallsprosenten så bør man vel heller imøtekomme de

behovene fangene selv peker på? Og hvilke behov har egentlig fangene når de løslates?
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Et økonomisk grunnlag for å kunne klare seg selv etter løslatelsen anses for å være det

sentrale for fangene. I 1997 var fangenes dagpenger 25 eller 40 kroner, avhengig av om de

hadde arbeid eller fulgte undervisning, eller om de ikke gjorde noen av delene (Fridhov

1997:314). Dette er beløp som ikke gjør det mulig for fangene å legge penger til side med

tanke på løslatelsen. Av den grunn så vi en av fangene foreslå en økning i dagpengesatsene

som fangene kunne få utbetalt ved løslatelsen. Uten penger er veien kort til nye lovbrudd.

Veien er også kort om den løslatte fangen bare kjenner og har kontakt med andre såkalte

kriminelle. En gradvis overgang til et liv i frihet gjennom økt bruk av frigang, mente Kristian

kunne øke sjansene for at man ikke begikk nye lovbrudd. Det fangene her peker på har

likhetstrekk med det Per Hage (1996:81) hevder viser best resultater når det gjelder

forebyggende tiltak rettet mot fanger. Tiltakene det dreier seg om er konkret hjelp (i forhold til

arbeid, bolig, eller familiære problemer) basert på hva fangene selv har definert som sine

behov, og der dette har vært helt frivillig.

Videre er det ikke kontraktsoning, soningsplaner og kontaktbetjent fangene ser som det

sentrale i soningshverdagen. I intervjuene med fangene måtte jeg hele tiden presisere at det

var kontraktsoningen, soningsplanene og kontaktbetjentordningen, og ikke skole- og

arbeidssituasjonen jeg mente når jeg omtalte tiltakene mer generelt som “de forebyggende

eller rehabiliterende tiltakene”. Arbeids- og skolesituasjonen ved Bastøy er det som opptar

dem og det som står sentralt i deres soningshverdag. I den sammenheng blir de tre tiltakene

jeg konsentrerte meg om kun en liten del av fangenes hverdag. Ettersom det viser seg at

tiltakene ikke imøtekommer det fangene ser som sine behov ved løslatelsen, mener jeg det

derfor er lite sannsynlig at de tre tiltakene har en forebyggende virkning.

*   *   *

I Kan fengsel forsvares konkluderer Thomas Mathiesen (1987) med at fengselet gjennom sin

historie aldri har fungert rehabiliterende. At kanskje noe har fungert for noen, anser jeg ikke

som usannsynlig, men utover det er jeg ikke uenig i Mathiesens konklusjon. Mathiesen

(1987:81) hevder derfor at: “Ikke bare kan en med stor sikkerhet si at fengslet ikke

rehabiliterer. Antakelig kan en også si at det direkte dehabiliterer”.
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På bakgrunn av de konsekvensene et fengselsopphold og en frihetsberøvelse har for fangene,

mener jeg det er grunnlag for å hevde at de tre tiltakenes forebyggende virkning praktisk talt

blir nøytralisert. Tvilen vedrørende de tre tiltakenes forebyggende virkning som ble skapt

tidligere i oppgaven, har slik jeg ser det blitt styrket i dette kapitlet. Men hva bør så

konsekvensene være hvis det er slik at kontraktsoning, soningsplaner og kontaktbetjent - og

andre beslektede tiltak - ikke imøtekommer målsettingen om å redusere residiv? Bør de da

skrinlegges? Jeg mener at de ikke nødvendigvis bør det, og det ser heller ikke ut til at

fengselsmyndighetene mener det. Hovedspørsmålet blir på hvilket grunnlag tiltakene bør

opprettholdes. Og det er nettopp i den forbindelse jeg mener å finne uenighet mellom

fengselsmyndighetene og meg selv. Hvilket grunnlag jeg mener tiltakene bør ha, blir tema i

neste kapittel.
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11  GLEM RESIDIVPROSENTENE!

Jeg avsluttet forrige kapittel med å spørre hva konsekvensene bør være hvis forebyggende

tiltak viser seg ikke å ha en forebyggende virkning. Jeg vil i dette kapitlet forsøke å gi et svar

ved å gjøre rede for hva jeg mener bør være tiltakenes grunnlag. Tiltakenes egenverdi vil i den

forbindelse stå sentralt. Men først vil jeg se nærmere på hva jeg tror kan være

fengselsmyndighetenes grunnlag for å ville opprettholde tiltakene til tross for at de ikke

reduserer residiv. Her vil tiltakenes potensiale til å klassifisere fangene være sentralt.

11.1  FOREBYGGING SOM KLASSIFISERING

I artikkelen Forebyggelse kritiserer Nils Christie (1999) den kriminalitetsforebyggende

virksomheten for å være en angstfremkallende virksomhet. Denne angsten bidrar til en

todeling i samfunnet der man sperrer inne - eller stenger ute - de onde og de farlige. Selve

ideen om kriminalitetsforebygging mener han bidrar til en atskillelse og frasortering av

mennesker. Dette er et perspektiv jeg mener også gjør seg gjeldende innenfor murene. I den

forbindelse skal jeg i dette delkapitlet se nærmere på den klassifiseringsfunksjonen som

forebyggende tiltak i fengslene kan utgjøre.

Som vi har sett tidligere er det et ønske hos myndighetene å lage et system for å kunne

differensiere og klassifisere fangene (jmf. 5.1.1 Differensiert soning). Etableringen av et slikt

system baserer seg på igangsettelsen av programmer og tiltak som nettopp kontraktsoning,

soningsplaner og kontaktbetjent, samt et variert soningstilbud. På bakgrunn av dette mener jeg
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det er grunnlag for å hevde - og som jeg også har antydet tidligere - at de nevnte tiltakene

fyller en annen funksjon utover det å bare skulle redusere residiv, og jeg er av den oppfatning

at det er én av grunnene til at fengselsmyndighetene vil opprettholde tiltakene til tross for at

de ikke skulle nå sin egentlige målsetting.

Jeg har tidligere vært inne på at klassifisering av fangene og differensiert soning ikke er en ny

tanke innenfor strafferettsapparatet.36 Men hvorfor framstår dette som ønskverdig hos

myndighetene? Stanley Cohen (1985) hevder i Visions of social control at:

"In prison, the magic wand of classification has long been held out as the key to a
successful system. If only those who mess up the regime could be weeded out
(sent to special prisons, units or isolation centres), the system could go ahead with
its business" (Cohen 1985:194).

Det at klassifiseringen kan fungere som en “magisk tryllestav” og bidra til å løse kriminal-

omsorgens dilemma om både å straffe og rehabilitere, har jeg tidligere vært inne på, og jeg

mener at nettopp denne muligheten kan være en grunn til at myndighetene ser fordeler ved et

slikt system. I individualprevensjonens og forebyggingens navn kan man ensidig straffe de

som klassifiseres og sorteres ut som uhelbredelige, og man kan igangsette rehabiliterende

tiltak og prioritere ressursene på de man mener gjør seg egnet til det. Men i følge Cohen er det

ikke det siste som er det sentrale:

“Screening and surveillance depend on the indentification of certain wrong
behaviours which are then tied to particular people. And the treatment to be
directed at this hard core has little to do with traditional rehabilitative change
through insight. The whole point of the exercise is to identify those intractable
offenders who are beyond change” (Cohen 1985:146-147, min utheving).

Cohen hevder altså at hovedpoenget med klassifiseringspraksisen er å identifisere de

lovbryterne som ikke kan forandres eller rehabiliteres. Resultatet av dette er en selektiv

inkapasitering37 (uskadeliggjøring) av dem man opplever som voldelige og farlige, eller de

man antar har høy risiko for tilbakefall.

                                                
36 Tidligere i oppgaven har jeg vist at dagens differensieringspraksis har likhetstrekk med det tidligere

klassesystemet. Det grunnleggende ved begge systemene er en premiering av god atferd og oppførsel (eventuelt

motivasjon og ansvarlighet), og en tilsvarende sanksjonering av ikke-akseptert atferd.
37 Mathiesen (1998) betegner inkapasitering som:
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11.1.1  Du verden hvor effektivt!

Følger man Cohens (1985) perspektiv, blir klassifiseringsstrategiens primære mål ikke

rehabilitering eller forebygging. I stedet framstår strategien som en administrativ affære.

Klassifiseringen og differensieringen skal gjøre fengslene effektive. I Punishment and welfare

framsetter David Garland (1985) et liknende perspektiv:

“Today’s penal complex does not prevent or stop crime in the main - the normal
forms of socialisation and integration do that. Nor does it generally reform
criminals. Rather, it administers criminals and criminality, managing “social
failures” and not repairing them” (Garland 1985:260, min utheving).

Det er denne effektive, og utad akseptable, måten å administrere kriminalitet og kriminelle på

som i følge Garland framstår som straffesystemets suksess:

“The “success” of the penal-welfare strategy - a success which has allowed its
persistence for nearly a century - is not, then, the reform of offenders or the
prevention of crime. It is its ability to administer and manage criminality in an
efficient and extensive manner, while portraying that process in terms which make
it acceptable to the public and penal agents alike” (Garland 1985:260).

I et slikt perspektiv igangsettes ikke forebyggende tiltak i fengslene primært av hensyn til

fangene. I stedet er det fengselsmyndightenes og samfunnets interesser man forsøker å ivareta.

11.1.2  ... men kanskje ikke ideelt likevel?

Av det foregående går det fram at forebyggende tiltak i fengsel kan utgjøre et differensierings-

og klassifiseringspotensiale. Det antas at dette kan danne grunnlag for å sortere ut de fangene

man mener det ikke er mulig å forbedre eller påvirke på noen måte (uskadeliggjøring), slik at

                                                                                                                                                        
“The concept implies that the offender’s “capacity” to commit new crimes is to be concretely
obstructed or reduced through some sort of confinement. The basic idea is that the offender is to be
incapacitated by being taken out of social circulation” (Mathiesen 1998:1).

Det skilles mellom en kollektiv og en selektiv form for inkapasitering (uskadeliggjøring). Kollektiv inkapasitering

innebærer å idømme fengselsstraff for brede kategorier av lovbrytere som antas å ha høyt tilbakefall eller være

farlige. En selektiv form for inkapasitering innebærer: “[...] that violent or dangerous individuals, or individuals

who have a certain or high probability of committing violent or dangerous acts, can be identified individually”

(Mathiesen 1998:5).
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ressursene kan prioriteres overfor de man mener har gjort seg fortjent til det. Jeg er av den

oppfatning at det kanskje kan være en grunn til at fengselsmyndighetene vil opprettholde

tiltakene til tross for at de ikke når sin egentlige målsettingen om å redusere residiv. Slik kan

kriminalomsorgens målkollisjon bli løst, og fengslene gjøres mer effektive. Og da er vel alt

vel og bra - eller er det egentlig det?

Jeg antydet innledningsvis at jeg vil argumentere for et annet syn. Et syn som innebærer at

effektivitet og klassifisering ikke bør være det primære for fengselsvesenet. Et syn som legger

vekt på egenverdien ved rehabiliterende eller forebyggende tiltak. Til grunn for et slikt syn

ligger det synspunktet at igangsettelsen av ulike tiltak i fengsel ikke i utgangspunktet er noe

negativt. Det er ikke i seg selv noe galt i å tilby fanger for eksempel å sone på kontrakt, skrive

soningsplaner eller å ha kontaktbetjent. Men det er når tiltakene oppleves som pålagt, tillegges

en annen funksjon eller har en målsetting utover det å bare skulle være et servicetilbud til

fanger, jeg mener det blir feil. Samtidig mener jeg at residiv er et altfor snevert og negativt

mål på slike tiltak; det angir bare hva vedkommende ikke har klart etter løslatelsen, og ikke

hvordan han/hun subjektiv og objektiv har klart seg. Før jeg begrunner et slikt perspektiv mer

inngående, vil jeg peke på noen grunner til hvorfor jeg mener det er uheldig at effektivitet og

klassifisering gjøres til det primære ved ulike fengselsinitierte tiltak.

For det første baserer klassifiseringen og effektiviseringen - samt den påfølgende

uskadeliggjøringstanken - seg på at det er mulig å forutsi farlighet og tilbakefallsrisiko. I følge

Thomas Mathiesen (1987) reiser dette to grunnspørsmål: treffsikkerhetsspørsmålet og

prinsippspørsmålet. Det første spørsmålet dreier seg om hvor treffsikkert man kan forutsi

hvem som kommer til å begå lovbrudd i framtiden. Mathiesen hevder at treffsikkerheten er

svært lav, og at man ikke har et sikkert grunnlag for å kunne forutsi senere farlig atferd. Det

andre spørsmålet - prinsippspørsmålet - tar utgangspunkt i konklusjonen vedrørende det første

spørsmålet: “Med hvilken rett setter vi mange faktisk ufarlige inn for å sikre oss mot noen få

farlige?” (Mathiesen 1987:124). Uskadeliggjøringstanken innebærer at framtidige handlinger

skal forhindres, og det skal danne grunnlag for dommen. Dette, hevder Mathiesen, bryter med

straffelovens “etikk” om at du ikke skal dømmes for en handling du ikke har begått.

For det andre medfører effektivitetstanken en ensidig premiering og tolerering av kun én type

atferd. Blant annet praktiseringen av soningsplanene viste at fangene ikke kan planlegge hva



159

som helst. Det er fengselet som legger rammene og premissene for hva fangene kan og bør

utrette mens de soner. Dette bidrar til å styrke det Christie (1999:10) omtaler som det

“endimensjonale samfunn”. Rammene for hva som er akseptabel atferd innsnevres både i

fengselet og utenfor.

Det tredje aspektet jeg anser som uheldig er den individualiseringen som klassifiserings- og

effektivitetstanken innebærer. Gjennom en slik individualisering blir ikke systemet gjenstand

for vurdering, det er fangen som må bære ansvaret for sitt eget tilbakefall. I den forbindelse

heter det i Stortingsmelding nr. 27 (1997-98:61) at et varig lovlydig for domfelte ofte er et

altfor optimistisk mål fordi: “[...] motivasjonen og medvirkningen som er nødvendig fra

domfeltes side ikke er til stedet i tilstrekkelig grad”. Det stilles imidlertid ikke spørsmål ved

innholdet og egnetheten ved de ulike tiltakene. Garland (1985) framsetter en liknende kritikk

overfor straffesystemets disiplinære regulering:

“Failure to be deterred thus became a mark of individual pathology, rather than a
mark of the failure of penal institutions. Not for the first time, the institutions of
penalty preferred to change the nature of man himself, rather than question the
political principles of their practice” (Garland 1985:250).

Den fjerde innvendingen som kan rettes mot klassifiseringen og dens fokus på effektivitet, er

den reduksjonismen som preger en slik tankegang. Fangene reduseres til et middel i kampen

mot tilbakefallsprosentene, noe som skjuler det faktum at fengsel og straff er pinepåføring.

Det å påføre andre pine - også den institusjonaliserte pinepåføringen - bør oppleves som noe

ubehaglig og trøblete, og ikke reduseres til et administrativt spørsmål eller tema.

11.2  TILTAKENES EGENVERDI I FOKUS

Med dette vil jeg vende tilbake til hva jeg mener bør være hovedessensen ved, eller grunnlaget

for, forebyggende eller rehabiliterende tiltak i fengsel, nemlig deres egenverdi. Viser det seg at

tiltakene ikke reduserer residiv, mener jeg det likevel kan være en grunn til å opprettholde

slike tiltak. Det medfører at man må gå bort fra å betegne tiltakene som forebyggende eller

rehabiliterende. I stedet bør slike tiltak være et mål i seg selv. Dette var også noe fangene var

opptatt av:
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“Jeg tror egentlig at den største verdien [av tiltakene] er den du har akkurat der
og da, men jeg tror ikke det vil virke så enormt mye i ettertid.” (Knut)

Slike tanker hadde de fleste fangene i mitt utvalg. De var mer opptatt av tiltakenes verdi i

forhold til den nåværende soningssituasjonen, mens effekten tiltakene kunne ha i ettertid, det

vil si løslatelsen, var de mindre opptatt av. Da var det andre ting som ble viktige (jmf. 10.1 En

nøytralisering av tiltakenes virkning?).

Går man i stedet inn for å skrinlegge tiltak som ikke viser seg å ha en forebyggende virkning,

mener jeg det kan få uheldige konsekvenser for fangene. Det var dette som var resultatet i

USA etter kritikken som ble rettet mot behandlingstanken på 1960- og 1970-tallet (Engbo

1997). Kritikken rettet seg mot flere sider av behandlingen, men det viktigste var kanskje at

behandlingen av lovbrytere ble ansett for å være mer eller mindre virkningsløs. Dette førte til

at mange av de godene som behandlingstanken hadde ført med seg ble fjernet, og

allmennprevensjonen (nyklassisismen) ble igjen sentrum for straffens begrunnelse: “Straff

skulle heretter være ren straff og ikke behandling” (Larsson 1997:357). Troen på og kravet om

lov og orden førte til at straff som uskadeliggjøring (inkapasitering) ble aktualisert. Ved å

sperre de “kroniske” lovovertrederne inne, ble det hevdet at man38 ville kunne: “[...] oppnå en

betraktelig reduksjon av kriminaliteten” (Hauge 1996:332). Humanistiske verdier som var et

resultat av behandlingsideologien - eller dens “skjulte budskap” som Christie (1982[a]:48)

kaller det - kom i skyggen av den voldsomme kritikken mot ideologien:

“Men behandlingstanken og de praktiske utslag den gav, gjenspeilte også verdier.
Behandlingsideologien prioriterte mange av de verdier som nå forsvinner i
nyklassisismens forbenede overforenklinger” (Christie 1982[a]:48).

I den forbindelse peker Cullen og Gilbert (1996:325-331) på fire grunner til hvorfor de mener

at rehabiliteringsideologien må stadfestes på ny. For det første legitimerer rehabiliterings-

ideologien at staten må ta vare på fangenes behov og velferd. For det andre innebærer

ideologien en motstand mot konservatives antakelse om at hardere straffer vil redusere

kriminaliteten. For det tredje er det fortsatt betydelig støtte til at rehabilitering skal være et

hovedmål for strafferettsapparatet. For det fjerde har rehabilitering historisk vært et viktig

underliggende motiv ved reformer og har bidratt til en humanisering av strafferettssystemet.

                                                
38 Blant annet J. Q. Wilson argumenterer for dette i boken Thinking about crime fra 1983 (Hauge 1996).
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Tidligere erfaringer viser med andre ord at en overfokusering på virkningen av forebyggende

tiltak er uheldig, ettersom man ikke er oppmerksom på andre og viktige verdier som slike

tiltak fører med seg. Derfor mener jeg at når man nå er vitne til en renessanse for individual-

prevensjonen - dog med et noe annet innhold enn tidligere (jmf. Strømmen 1998, Larsson

1997 og Engbo 1997) - er det de grunnleggende verdiene dette fører med seg som må være det

sentrale, og ikke hvorvidt tiltakene reduserer residiv eller ikke. Gerdt Henrik Vedeler (1993)

argumenterer for et liknende synspunkt:

“Det er sagt at behandlingsideologien i kriminalomsorgen har spilt fallitt.
Behandlingsresultatene er nedslående. Det vi egentlig mener med dette, er at
fengslenes påvirkning av fangene for å gjøre dem mindre kriminelle etter
løslatelsen har mislykkes. Det er altså fengslets behandlingsmål som ikke er nådd,
det er problemene slik anstalten definerer dem som man ikke lykkes å endre eller
løse” (Vedeler 1993:135).

Konsekvensene av dette mener Vedeler ikke er å kutte ut behandlende tiltak i fengsel, men

derimot er det fengselets målsetting ved tiltakene som må endres. Det er fangene selv som må

definere og velge sine mål - ikke fengselet. Forebygging av kriminalitet bør ikke være den

eneste legitime målsettingen hvis fangene ønsker noe annet. I følge Vedeler tas det for gitt at

det er kriminaliteten som er “den kriminelles” viktigste problem og som det derfor bør gjøres

noe med - men i realiteten er det anstalten som har definert dette som fangens viktigste

problem, og ikke personen selv. Andre legitime mål med deltakelse i ulike tiltak kan være

avbrekk i en ellers grå soningshverdag, bli kjent med andre eller forbedre kontakten med

familien utenfor osv. Dette i seg selv bør være nok. Men for at dette skal bli en realitet må

også holdningen eller utgangspunktet for igangsettelsen av tiltak for fanger endre seg. Dette

vil jeg nå gå nærmere inn på.

11.2.1  “Behandling” som rettighet og serviceytelse

Jeg har ovenfor argumentert for at fokuseringen på reduksjon av tilbakefall ikke bør være det

sentrale ved ulike tiltak rettet mot fanger. Årsakene til dette er de uheldige konsekvensene det

kan få for tiltakene - og fangene - hvis de ikke oppnår den ønskede effekten, samtidig som

man ikke blir oppmerksom på positive bivirkninger tiltakene kan ha overfor fangene. I tillegg

er det flere metodiske problemer ved det å skulle måle tilbakefall, og det er knyttet usikkerhet
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til hva man egentlig måler: “Samfunnets dårlige re-integrerende evne? Fengslets fiasko? Den

enkeltes “forvorpenhet”, kriminelle vilje og aktivitet eller ikke-mestrende sosiale

ferdigheter?” (Hammerlin 1994[a]:99). Samtidig mener jeg - på bakgrunn av fangenes

uttalelser - at igangsetting av tiltak i fengslene ikke i seg selv er noe negativt. Jeg er derfor av

den oppfatning at det er målsettingen, eller myndighetenes intensjoner med tiltakene som må

endres og ikke tiltakene som må skrinlegges.

Behandlende, rehabiliterende, forebyggende eller hva man velger å kalle de ulike tiltakene

rettet mot fanger, bør i et slikt perspektiv betegnes som, og faktisk være rettigheter eller

serviceytelser som fangene har krav på mens de soner. Til grunn for et slikt resonnement

ligger det at frihetstraffen som fangene er idømt bør begrense seg til en redusert

bevegelsesfrihet. Tilbud og rettigheter man har krav på ellers i samfunnet bør også gjelde for

fanger som soner en dom (jmf. Vedeler 1993 og Eskeland 1993).

I artikkelen Om behandling og anden fængselsservice argumenterer Hans Jørgen Engbo

(1997) for et liknende perspektiv som mitt eget. Til grunn for hans perspektiv ligger ideen om

at fangers rettigheter og øvrige livsvilkår skal svare til livsvilkårene ellers i samfunnet. Dette

betegner han som normaliseringsprinsippet. Prinsippet innebærer at: “Udover indespærringen

i sig selv konstituerer straffedommen ikke en ret for Staten til at gribe ekstraordinært ind i det

enkelte menneskes liv under afsoningen” (Engbo 1997:100). Normaliseringsprinsippet bør i

følge Engbo være et selvstendig og overordnet mål for virksomheten i fengslene. Det

innebærer at undervisning og ulike typer behandling og tiltak bør være serviceytelser som

fangene har rett til ut fra samme vilkår som ellers i samfunnet - og dermed også rett til å

avvise:

“Begrebet “behandling” bør kun bruges om ydelser, som også i det øvrige
samfund kaldes behandling. Det er både meningsforstyrrende og misforstået at
betegne almindelige menneskelige aktiviteter (fx undervisning og arbejde) som
“behandling”, når de foregår i et fængsel. Man behandler mod sygdom, misbrug
etc. - måske med mindre kriminalitet som et afledet fænomen. Men man behandler
normalt ikke umiddelbart mod kriminalitet [...]” (Engbo 1997:102).

Perspektivet understreker at det er fangen selv som må avgjøre nytteverdien av fengselets

aktiviteter og tiltak på lik linje med andre mennesker som vurderer nytten av det de foretar

seg. Til forskjell fra den tidligere behandlingstanken hevder Engbo (1997:103) at: “[...] før
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måtte den indsatte tåle behandling, fordi han var i fængsel, medens han nu har ret til

behandling etc., selv om han er i fængsel”.

11.2.2  En form for moralsk pragmatisme

Det perspektivet jeg her har skissert og argumentert for - et perspektiv der egenverdien ved

fengselsinitierte tiltak og aktiviteter er det sentrale - har visse likhetstrekk med det Stanley

Cohen (1985:252-254) i Visions of social control omtaler som “moralsk pragmatisme”. I et

forsøk på å klargjøre hva begrepet innebærer, vil jeg først si noe om bakgrunnen for begrepet.

I følge Cohen genererer spørsmål i tilknytning til kriminalitet absolutte verdier, i stedet for å

åpne opp for å tolerere motsetninger og inkonsistens. Men, hevder han, det finnes ingen

gyldige generelle løsninger på kriminalitetsproblemet, kun midlertidige slutninger basert på

våre klargjorte verdier og vår forståelse av historiske øyeblikk som noe enestående. Cohen ser

derfor farer ved en slik absolutistisk holdning, og han ønsker å illustrere dette gjennom

verdiene godhet (“doing good”) og rettferdighet (“doing justice”) - begreper som innen

kriminalpolitikken har vært i konflikt med hverandre.

Innen kriminaliteteskontrollpolitikken har kampen om “å gjøre godt” i følge Cohen, blitt

utkjempet på to hovedområder; stedet for rehabilitering (f.eks. fengsel), og legitimeringen av

rehabilitering som hovedformålet med straff. Kritikken mot behandlingsideologien på 1960-

tallet - som jeg var inne på tidligere - førte til at rehabiliteringsidealet ble avløst av det Cohen

omtaler som den konservative “rettferdighets-modellen”. Hardere straff ble igjen løsningen.

Straffependelen har således svingt fra den ene absolutte teorien til den andre, og nettopp fordi

teoriene er absolutte medfører det at når teoriene spiller fallit, blir det behov for å starte på

nytt og i en helt annen retning. Cohen ønsker å ta avstand fra en slik absoluttisme, og

presenterer derfor begrepet om “moralsk pragmatisme”.

Det “moralske” elementet innebærer at det “å gjøre noe godt” og det “å gjøre noe rettferdig”

blir betraktet som verdier i seg selv. I det “å gjøre noe godt” ligger det at man både skal

fokusere på individuelle problemer, og på sosiale reformer for å endre på de samfunnsmessige

forholdene som er årsaken til de individuelle problemene. Med “å gjøre noe rettferdig” tenker

Cohen på straffens riktighet og rettferdighet som et gode i forhold til fellesskapet. Med
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“verdier i seg selv” mener han at strategiske og nyttemessige betraktninger burde være

sekundære i forhold til det å oppnå disse verdiene for deres egen skyld som selvstendige

moralske standpunkter. For eksempel skal ikke nyttebetraktninger som å redusere

kriminaliteten nås ved å ofre andre verdier.

Det “pragmatiske” elementet innebærer en avstandtagen fra alle former for teoretisk og

politisk lukkethet. Dette betyr at kriminalpolitikken må unngå all søken etter sikkerhet som

utelukker visse løsninger fordi de er teoretisk urene eller politisk uakseptable.

Cohen hevder altså at verdiene og de moralske standpunktene må danne grunnlaget, og

deretter må det - innenfor disse rammene - vurderes hva man ønsker å gjøre. I epilogen i den

danske utgaven av Cohens bok, Den sociale kontrols nye former, forklarer Balvig og Christie

(1994) dette slik:

“En sådan moralsk pragmatisme kunne, mener Cohen, være en vej ud af en evig
pendlen mellem absolutistiske teorier, der hver gang mislykkes og fører til ulykke
og negative utilsigtede konsekvenser, når de skal realiseres. Den moralske
pragmatismes modsætning er en utilitaristisk kriminologi, der ser alting i et mål-
middel perspektiv, og hvor den højeste værdi er effektivitet og lønsomhed”
(Balvig og Christie 1994:285).

Cohen (1985) peker imidlertid på to svakheter ved sitt eget argument der moralsk

pragmatisme står i motsetning til rene utilitaristiske teorier om kriminalitetskontroll. For det

første gjør argumentet ingenting for å løse opp i motsetningen som eksisterer mellom godhet

og rettferdighet. Det sentrale blir derfor å klargjøre verdiene ved hver avgjørelse og vite når de

konkurrerer i forhold til hverandre. For det andre kan utilitarisme egentlig aldri unngås. Dette

fordi kriminalitetskontrollen er utilitaristisk per definisjon:

“The declared purpose of the crime-control system (and its mimesis in academic
criminology) is to reduce or prevent crime. The blatant historical failure of either
the system or the discipline to deliver the utilitarian goods - in the form of crime-
control policy that “works” - cannot itself be an argument against utilitarian
thinking” (Cohen 1985:262).

Cohens anti-utilitaristiske preferanse gjør at han velger å kjempe for den moralske

pragmatismen der godhet og rettferdighet anses som verdier i seg selv, og ikke at de bare blir
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et middel for den instrumentelle kriminalitetskontrollen: “We build adventure playgrounds

because we believe in this, and not because it might reduce vandalism” (Cohen 1985:264).

Ser man for eksempel forebyggende tiltak i fengsel i lys av dette, blir det irrelevant hvorvidt

tiltakene egentlig reduserer kriminaliteten så lenge de fører med seg andre verdier som er

positive. Slike verdier kan i dette tilfelle være at fangene blir bedre kjent med hverandre,

isolerer seg mindre, eller synes tiltakene er et positivt avbrekk i soningshverdagen. Som jeg

nevnte ovenfor bør dette være legitime målsettinger ved slike tiltak. I tråd med Cohen vil jeg

hevde at det er de grunnleggende verdiene som må være viktigst å oppnå: “[W]here desired

values are achieved [...] then we are perpetrating great cruelty if we abandon a good policy on

the grounds that it does not reduce crime” (Cohen 1985:264).

I følge Cohen står valget mellom to ulike politiske alternativer; enten å strategisk benytte

ressursene knyttet til sosial kontroll som en mulighet for å oppnå velferdsgoder (bygge

lekeplasser for å forebygge kriminalitet), eller å omdirigere ressursene fra systemet og over til

områder som ikke er rettferdiggjort i kontrolltermer i det hele tatt (tilføre noe som er positivt i

seg selv). Cohen velger den siste strategien: “The advantage of the second strategy is its

integrity, its direct appeal to values and its ability to be defended in its own terms” (Cohen

1985:264). Det er i er i et slikt perspektiv jeg mener man må igangsette tiltak - eller

serviceytelser - i fengsel. Tiltakene må ses som en verdi i seg selv, der det er opp til fangene -

på deres premisser - å definere målene, og der det grunnleggende bør være at man ønsker å

gjøre noe for at fangenes soningssituasjon skal bli best mulig.

En urealiserbar utopi? Ikke nødvendigvis. Cohen understreker at hvordan vi velger å reagere

overfor lovbrudd og hvilket innhold en eventuell straff skal ha, er et politisk valg. Han

innrømmer at hans valg av politisk strategi framstår som noe romantisk i et samfunn der

kriminalitetskontroll og orden står sentralt, og han hevder derfor at: “[W]e have to take the

problem [crime] less seriously in order to solve it” (Cohen 1985:266). Kriminaliteten må altså

få en mindre plass i vår bevissthet hvis vi skal kunne klare å gjøre noe med den. Dette

innebærer at tiltak både i fengsel og utenfor, må iverksettes uten at det er kontroll og

forebygging av kriminalitet som er drivkraften. Jeg tror ikke det er problematisk å skape

enighet om dette, og derfor tror jeg heller ikke perspektivet ovenfor er urealiserbart.
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