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Sammendrag 

Politiets utlendingsinternat på Trandum er en helt særegen institusjon. Ytre sett ligner den et 

fengsel; juridisk er den ikke det. Innsatte er riktignok fratatt friheten fordi de har oppholdt seg 

ulovlig i Norge og brutt utlendingsloven. Internatet er slik et siste oppholdssted før de blir 

transportert ut med tvang. Likevel er dette ikke å forstå som en strafferettslig reaksjon. 

Institusjonen hviler slik på en grunnleggende tvetydighet. Dette har en rekke konsekvenser - 

både for personene som oppholder seg der, men også for ansatte og institusjonen som helhet.  

Trandum har kommet i søkelyset gjennom mediene og i til dels opphetede politiske debatter. 

Så langt har det likevel vært lite forskning rundt institusjonen. Jeg belyser 1) hvordan 

interneringen oppleves av de innsatte, 2) hvordan de håndterer interneringen og hverdagen 

og 3) hvordan spenninger og konflikter kan oppstå. Jeg har gjort deltakende observasjon over 

tre uker, hvor jeg tok jeg del i daglig samhandling med innsatte og hadde løpende kontakt 

med de ansatte. Jeg gjennomførte 17 intervjuer med innsatte og ansatte i tillegg til en rekke 

uformelle samtaler. Mange har korte opphold, mitt fokus er på de som sitter over lenger tid.  

Trandum ligner et fengsel og teoretisk har jeg hatt hjelp av fengselsforskningen. Klassiske og 

nyere teorier om fengslets interne liv, om makt og motstand har vist seg fruktbare. Samtidig 

innebærer forskjellen til ordinære fengsler at utøvelsen av makt også foregår på andre måter. 

De innsattes reaksjoner er dessuten nokså ulike dem en finner i vanlige fengsler. Derfor har 

jeg også trukket veksler på det lille som finnes av etnografiske studier av denne typen 

institusjoner. Her har forskere fra Storbritannia levert en del bidrag. 

I første delen av analysen viser jeg hvordan hverdagen på Trandum er svært monoton, men 

også preget av lav forutsigbarhet. Dette former hvordan de innsatte opplever og håndterer sin 

situasjon. Den krevende navigeringen i det jeg kaller «den tomme tiden» gjør at hverdagslige 

rutiner får en stor betydning. Mer inngående belyser jeg hvordan dette særlig gjelder (i) 

utøvelsen av religion, (ii) mat og måltider og (iii) sigaretter og røykepraksiser.  

I andre delen av analysen viser jeg hvordan opplevelsen av hverdagen formes av det som er 

institusjonens overordnede formål, nemlig uttransporteringen fra Norge. Her viser jeg 

hvordan det oppleves «å være statens fremmede». Jeg drøfter hvordan innsatte drar 

symbolske grenser mot kriminelle personer, nøytraliserer sine lovbrudd og situerer seg selv 

som uskyldige personer som bare «har ønsket et nytt og bedre liv». Kritikken tolkes innen det 



V 

 

rammeverket Thomas Mathiesen (1965) i sin tid etablerte.  Hos ham forstås «cencoriousness» 

(«hyperkritiskhet») som de maktesløse fangenes individualiserte forsvar. De innsatte på 

Trandum hadde på samme måte utviklet et omfattende sett av kritikk-teknikker. De innebar å 

bestride, utfordre eller unndra seg statens definisjoner og kategoriseringer.  

I siste delen av analysen viser jeg hvordan spenninger og konflikter kan oppstå. Jeg bruker  

fengselssosiologiske teorier om legitimitet. Hovedfunnet er at konflikter kan oppstå som et 

resultat av institusjonens manglende legitimitet hos innsatte. Kombinasjonen av strenge 

kontrolltiltak, begrenset handlingsrom og holdningen «jeg har lite å tape» synes for noen 

innsatte å forme noen desperate «siste» strategier. Jeg kaller dem «final exit routes». Det 

dreier seg om de aller siste forsøk på å unndra seg uttransport. Men de er lite gjennomførbare.  

 

 

 

 

  



VI 

 

 



VII 

 

Forord 

Det er med både vemod og lettelse at jeg nå avslutter denne prosessen. Jeg skylder mange 

takk til flere flotte personer som – på hver sin måte – har bidratt til at denne oppgaven har 

blitt til.  

En stor takk går til mine to svært dyktige veiledere. En spesielt stor og hjertelig takk til 

hovedveileder Willy Pedersen, som raust har gitt av sin tid. Jeg har vært privilegert som har 

hatt en så engasjert, interessert og støttende veileder gjennom alle fasene i dette prosjektet. 

Dine svært gode og presise faglige råd, oppløftende tilbakemeldinger og innspill har vært helt 

uvurderlige i denne prosessen. Stor takk rettes også til biveileder Thomas Ugelvik. Takk for 

dine berikende innspill og dine konkrete og konstruktive tilbakemeldinger. Takk for at du på 

slutten presset meg til å løfte blikket da jeg holdt på å drukne i detaljene.  

Jeg føler meg beæret over den tilliten, støtten og det store engasjementet jeg har blitt møtt 

med av flere offentlige instanser. Uten dem hadde ikke dette prosjektet blitt til. Tusen takk til 

Justis- og beredskapsdepartementet for et godt prosjektsamarbeid, gode innspill, støtte og 

stipend. Spesielt takk til seniorrådgiver Øyvind Jaer som fattet interesse for dette prosjektet 

mens det fortsatt var en spire. Takk til Politidirektoratet for rask saksbehandling. Jeg skylder 

også en stor takk til Politiets utlendingsenhet (PU) som muliggjorde prosjektet. Spesielt takk 

til kontaktpersonene mine, tidligere seniorrådgiver Anne Staver og rådgiver Aina Dalland 

Jørgensen, ved avdeling for strategi og utvikling. Takk for deres innsats, interesse, støtte med 

materiale og raske tilbakemeldinger. Tusen takk til leder for transittavdelingen ved PU, 

Kristina Vee Lægreid, og internatsjef, Johan-Edvind Throndsen, ved Trandum for deres store 

åpenhet og velvilje til dette prosjektet.  

Stor takk rettes også til institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo for 

stipend i forbindelse med datainnsamlingen.  

Kjære familie og venner: Takk for at dere har heiet på meg og båret med meg i opp- og 

nedturer. Mamma, takk for all mulig støtte. Takk til storebror som har ledd av og med meg, 

og som har minnet meg på at det «bare er en liten oppgave» når striden har vært verst.  

Takk til Morten for gjennomlesning av tidlig utkast og korrektur!  
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Takk til alle medstudenter for faglige og ikke-faglige samtaler. Særlig ønsker jeg å takke Ida, 

Azadeh, Andreas og Pål Oscar. Spesielt stor takk til min dyktige medstudent Ida Kristin Skar, 

som i tillegg til å være min «triveileder» har vært en god venninne. Selv om denne prosessen 

har vært krevende, vil jeg huske tilbake på de mange latterfylte dagene, vindrikkingen i tide 

og utide, yoghurtnøttene og de mange gode faglige diskusjonene våre.  

Den aller største takken går likevel til alle deltakerne i denne studien ‒ både innsatte og 

ansatte. Takk for at dere har delt deres erfaringer, kunnskaper, opplevelser og tanker med 

meg. Uten deres åpenhet, interesse og nysgjerrighet hadde denne oppgaven selvsagt aldri blitt 

til. Hjertelig takk!  

 

Oslo, juni 2016.   
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1 Introduksjon 

I remember…I remember from the car, from outside. We was riding from Oslo 

to here, about 45 minutes I think, and no homes… no houses. Nothing… you 

know. A forest. And I think that I come to a prison when I saw the 

place…They said “no it`s not prison”.  

- Hamid, Intervju  

 

Mens Hamid beskriver den tre kvarter lange kjøreturen, den tomme plassen og skogen rundt, 

kan vi høre lyden av et fly som letter i bakgrunnen. Lyden minner oss om hvor vi befinner 

oss: På Trandum Leir, rett ved Gardermoens østre rullebane. Den var tidligere en militærleir, 

nå siste stopp før uttransport av «ulovlige utlendinger». Sannsynligvis var det de høye 

piggtrådgjerdene, lyskasterne, overvåkningskameraene og de uniformerte ansatte som ga 

Hamid assosiasjoner til et fengsel. Institusjonen han trodde var et fengsel, men som han ble 

fortalt ikke var det, er Politiets utlendingsinternat.  

Hamid er én av mange personer som befinner seg ulovlig i landet
1
. Han er én av de som ofte 

betegnes som «papirløse», «irregulære», «uautoriserte» eller «ulovlige» utlendinger. Av disse 

igjen er Hamid én av snaut 4000 personer som årlig fengsles på Trandum. Grunnen er at de 

oppholder seg ulovlig i landet og bryter utlendingsloven. Noen har ikke forlatt landet innen en 

gitt frist, noen har ikke samarbeidet med myndighetene om å oppklare sin identitet. Andre har 

forsøkt å ta seg inn i landet på en illegitim måte. Men frihetsberøvelsen på Trandum er ingen 

straff, og institusjonen er ikke et fengsel. Hamid ble ikke innsatt fordi han skulle straffes for 

sitt ulovlige opphold i Norge. Snarere ble han – og hans medinnsatte – pågrepet av politiet og 

fengslet på Trandum for å sikre uttransporten fra landet.  

Politiets utlendingsinternat er en liten brikke i det større asylsystemet. Det er i en presset 

situasjon. Presset skjøt fart sensommeren 2015, da Europa opplevde en historisk stor 

tilstrømning av flyktninger og migranter. Mange europeiske land opplevde en kraftig økning i 

antallet asylsøkere, der landbakgrunner fra Syria og Afghanistan var overrepresentert (Garvik 

2016). Denne utfordrende asylsituasjonen – eller den såkalte «flyktningkrisen» – skapte 

lokalt, nasjonalt og internasjonalt engasjement. Det har vært store diskusjoner om hvordan 

                                                 
1
 Det finnes ingen sikker statistikk på antallet personer som oppholder seg ulovlig i landet. Statistisk Sentralbyrå 

anslo i 2008 at det var 18 196 innvandrere som hadde ulovlig opphold i landet. Av disse var 12 325 asylsøkere 
med avslag (Dokument 8:69 S (2010-2011)).  
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den utfordrende situasjonen skal håndteres. Den eskalerende situasjonen førte også til at 

nasjonale grenser ble tydeligere, og behovet for tettere grensekontroll økte drastisk for de 

fleste europeiske land. Her i landet har regjeringen vært tydelig: Grensekontrollen må 

skjerpes, og asylpolitikken må strammes inn. I en redegjørelse til Stortinget løftet 

statsminister Erna Solberg (2015) frem at det er nødvendig å dra en tydelig skillelinje mellom 

flyktninger og andre migranter. Hun advarte mot naivitet og minnet om at noen vil ønske å 

utnytte situasjonen for å få opphold i Europa – selv uten beskyttelsesbehov. Av innvandrings- 

og integreringsministeren, Sylvi Listhaug, har innstramningspakken i asylpolitikken blitt 

omtalt som «veldig streng», men nødvendig (Lilleås 2016). Innstramningene hviler på 

argumentet om at Norge ikke skal fremstå som unødvendig attraktivt for å kunne føre en god 

integrering og sikre velferdsstatens bærekraft.  

Regjeringen har også gitt uttrykk for et ønske om å effektivisere returfeltet, noe som berører 

politiets utlendingsinternat på Trandum. I skrivende stund holder internatet på å utvides. En 

ny modul med 90 plasser forventes å være ferdigstilt i løpet 2016. Justis- og 

beredskapsdepartementet har også fremmet et nytt lovforslag. Stortinget holder nå på å 

behandle det. Lovendringen innebærer at asylsøkere med «åpenbart grunnløse» søknader skal 

kunne fengsles (på Trandum) frem til saken avgjøres
2
 (prop.91L (2015-2016)). Bakgrunnen er 

ønsket om å effektivisere retur og bekjempe «grunnløse» migranters utnyttelse av 

«asylinstituttet».  

Til tross for Trandums sentrale posisjon i asylsystemet, er det beskjeden offentlig kunnskap 

om institusjonen. Trandum har riktignok vært gjenstand for medienes oppmerksomhet ‒ 

gjerne med en sensasjonspreget undertone. Ofte har media – formelt ukorrekt – betegnet 

Trandum som «asyl-fengselet», «transittmottaket», «forvaringssenteret for utlendinger» eller 

«Norges Guantánamo». Slike betegnelser har gjerne blitt etterfulgt av adjektiver som 

«nedverdigende» og «umenneskelige». I 2015 kom Trandum i medienes søkelys etter at 

institusjonen opplevde flere uheldige hendelser slik som selvmordsforsøk, sultestreik og et 

større opprør den 15. mars 2015. Opprøret vekket kritikk fra aktivister og andre støttespillere. 

Leder for Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, beskrev opprøret som et typisk resultat 

av at en fengsler desperate personer og tvangsutsender dem til land de har flyktet fra (Aas, 

Olsen og Bentzrød 2015). Maria Waswik (2015), også fra Antirasistisk Senter, har løftet frem 

den systematiske kritikken som har blitt rettet mot Trandum siden etableringen i 2004. Hun 

                                                 
2
 Unntaket er barn og medlemmer i barnefamilier. 
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viste for eksempel til det hun kaller «torturlignende tilstander», «asyldopskandalen», 

«barnefengslingsskandalen», sultestreiker, rømningsforsøk og opprøret i mars. Et overordnet 

poeng for Waswik er at Trandum er et «fengsel for ikke-kriminelle personer».  

Historisk har Trandum også møtt kritikk fra nasjonale og internasjonale institusjoner, som 

Advokatforeningen, Sivilombudsmannen og Europarådets Torturkomité (CPT). Nylig lanserte 

Sivilombudsmannen (2015) sin besøksrapport, som skapte stort medieoppslag. 

Sivilombudsmannen fremmet her flere kritiske punkter og konkluderte blant annet med at 

Trandum på flere områder fremstår som «mer inngripende enn mange norske fengsler» 

(2015:38).  

Kritikken synes å sentreres rundt det som ligner en «begrepskamp». Den innebærer påstanden 

om fellestrekk med et fengsel, selv om det formelt sett ikke er det. Politiets utlendingsenhet 

(PU) på sin side – som drifter internatet – argumenterer for hvorfor og hvordan Trandum ikke 

er et fengsel. De peker på at interneringen ikke er en straff, at oppholdet på Trandum 

vanligvis er svært kort og at langtidsinnsatte uansett sitter med løsningen selv (Olsen 2015). 

«Nøkkelen» er å oppgi sin oppriktige identitet og samarbeide med politiet om uttransporten.  

Til tross for Trandums sentrale posisjon i asylsystemet, til tross for medienes dramatiske 

fremstilling og den hyppige kritikken, har Trandum fått beskjeden oppmerksomhet fra 

akademia. Med unntak av Thomas Ugelviks studie (publiseres snart) og med unntak av 

offentlige statistikker og tilsynsrapporter, har vi lite forskningsbasert kunnskap om 

institusjonen. Dette pirret min nysgjerrighet og ble bakgrunnen for ønsket om et prosjekt om 

Trandum. Mange spørsmål meldte seg om denne komplekse, særegne og tvetydige 

institusjonen. For hva er egentlig Trandum? Hvordan er livet der? Hvorfor skjer disse 

hendelsene og konfliktene vi leser om i media?  

1.1 Problemformulering  

Nettopp fordi det er lite forskning om Trandum, har jeg gjort en empirinær studie med 

eksplorerende forskningsspørsmål:  

Hvordan opplever innsatte interneringen på Trandum?  

Konkret innebærer dette at jeg undersøker hvordan innsatte opplever å være fengslet på 

Trandum, og hvordan de erfarer og forholder seg til at de må forlate Norge. Dette 

forskningsspørsmålet åpner for et annet;  
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Hvordan håndterer innsatte interneringen og hverdagen?  

Her undersøker jeg internathverdagens struktur, rytme og sosiale dynamikk. Jeg fokuserer på 

hvordan innsatte får tiden til å gå, hvordan de forholder seg til og reagerer i møtet med makt. 

Jeg undersøker hvilke teknikker, håndteringsstrategier og motstandsstrategier innsatte tar i 

bruk i møte med hverdagens rutinemessige maktformer og i møte med institusjonens 

overordnede mål om uttransport. Kombinasjonen av disse spørsmålene gir rom for å besvare; 

Hvordan kan spenninger og konflikter oppstå?  

Her flyttes fokus også over til hvordan ansatte oppfatter, erfarer og forholder seg til 

spenninger og konflikter. Hva kan lede til spenninger og konflikter, og hvordan kan kollektive 

motstandsprosjekter forklares? Og endelig, hvilke individuelle fluktruter finnes ut av 

Trandum?  

Institusjonen karakteriseres av svært hyppige utskiftninger av innsatte. For de fleste er 

oppholdet svært kort. I 2014 satt for eksempel omtrent halvparten av de innsatte under ett 

døgn (Tilsynsrådet 2014). I denne oppgaven er det de langtidsinnsatte som belyses. Det er de 

som venter på uttransporten, de som finner noe håp om at uttransporten kan stoppes og de 

som har daglig samhandling med ansatte som jeg har snakket med og observert. De har gjerne 

vært internert i minst tre uker, og de er ofte unge, enslige menn. Dette betyr at kortidsinnsatte, 

kvinner, enslige mindreårige og barnefamilier faller utenfor prosjektets formål.  

1.2 Studien i en større kontekst  

Hva kan en studie av utlendingsinternatet og dens hverdagsliv bidra med? Slik jeg ser det, kan 

studien være nyttig av flere grunner. Den bidrar til å fylle et forskningsmessig tomrom. Den 

kan bidra til å utvide kunnskapen om det komplekse grensekontroll- og asylfeltet. Generelt 

bidrar studien til å kaste lys over menneskelige erfaringer med statens strengeste 

migrasjonsapparat: Et apparat som har som formål å holde oversikt og kontroll over nasjonale 

grenser. En studie av hverdagslivet til internatet vil slik ikke bare gi kunnskap om aktørenes 

opplevelser og erfaringer, men kan også bidra til å kaste lys over institusjonens kompleksitet, 

dens utfordringer og endelig dens formål og plass i det større systemet.  
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1.3 Oppgavens oppbygging  

I kapittel 2 tar jeg for meg det juridiske grunnlaget for interneringen. Jeg gir en oversikt over 

internatets historikk, Trandums plass i det komplekse systemet - mellom migrasjonskontroll 

og kriminalitetskontroll – eller såkalt «krimmigrasjon». Til slutt viser jeg forskjellene og 

likhetene mellom Trandum og norske fengsler. Jeg har valgt å vie et helt kapittel til dette fordi 

institusjonen er svært kompleks. Alt dette er nødvendig for å forstå internatet og dets interne 

liv. I kapittel 3 redegjør jeg for det teoretiske bakteppet. Teorier om makt og motstand i 

fengselskonteksten er av særlig interesse. I kapittel 4 vil jeg redegjøre for det empiriske 

grunnlaget, datainnsamlingen og metodiske valg. Kapittel 5 handler om opplevelsen av 

internat-hverdagen og innsattes måter å håndtere den. Kapittel 6 handler om innsattes 

opplevelse av å skulle ekskluderes fra Norge, og hvordan de håndterer denne realiteten. I 

kapittel 7 viser jeg hvordan innsattes frustrasjon med det større systemet blir grunnlaget for 

mer uttalt motstand mot systemet, noen ganger uttalte konflikter. I kapittel 8 oppsummerer jeg 

funnene og peker på hvilke teoretiske og praktiske implikasjoner de har.  
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2 Trandums unike karakter 

På mange måter kan det sies at Trandum som institusjon er unik. Trandum ligger nord for 

Oslo Lufthavn Gardermoen og er den eneste av sin art i Norge. Institusjonen ser ut som et 

fengsel, men er formelt sett ikke det. De som er innsatt på Trandum er ulovlig i landet og 

fengslet etter utlendingsloven, men fengslingen er ikke juridisk sett en straff. Trandum er også 

en dynamisk institusjon. Den har vært og er i endring. Det juridiske grunnlaget har endret seg 

sidens dens tilblivelse, institusjonens kapasitet og standard har henholdsvis blitt utvidet og 

forbedret – alle i takt med innspill og kritikk fra flere hold. Det er oppklaring i disse 

tvetydighetene og endringene som er av interesse i dette kapittelet. Først vil jeg redegjøre for 

det juridiske grunnlaget for fengsling på Trandum, etterfulgt av noen nøkkeltall. Deretter vil 

jeg vise hvordan Trandum kan forstås som en del av hybridiseringen av de adskilte sfærene 

«migrasjonskontroll» og «kriminalitetskontroll» – eller såkalt krimmigrasjon. Til slutt vil jeg 

drøfte forskjeller og likheter mellom Trandum og norske fengsler. 

2.1 Hvem er innsatte på Trandum?  

Personer som plasseres på Trandum har fått ulike navn. Juridisk sett kalles personen for 

«utlending», med den forståelse at vedkommende er pågrepet og fengslet etter 

utlendingsloven § 106 første ledd og plassert på Trandum i henhold til utlendingsloven § 107 

første ledd
3
 (Utlendingsinternatforskriften). Noen kaller de konsekvent for «internerte» (se for 

eksempel NOAS 2014; Sivilombudsmannen 2015), som i prinsippet er korrekt ordbruk med 

tanke på at institusjonen er et såkalt utlendingsinternat. Av myndighetene brukes ofte 

begrepet «innsatt» (Utlendingsinternatforskriften), og også ansatte på Trandum bruker 

betegnelsen «innsatt». Utlendingene på Trandum kaller seg selv og hverandre for innsatte. 

Fordi jeg i denne oppgaven er interessert i å forstå institusjonen og aktørene i institusjonen, 

ser jeg det som nærliggende å bruke begrepene aktørene selv bruker om seg selv og 

hverandre. Jeg har dermed valgt å betegne utlendinger som er plassert på utlendingsinternatet 

for innsatte. Selve oppholdet på Trandum betegnes, juridisk sett, som «fengsling». I praksis 

brukes imidlertid begrepet «fengsling» og «internering». I denne oppgaven vil begge 

begrepene heretter brukes om hverandre.  

 

                                                 
3
 Hvis en ser bort fra innsettelse på Trandum, omfatter begrepet «utlending» enhver som ikke har 

statsborgerskap i Norge, Jf. Utlendingsloven § 5 første ledd.  
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Så hvem er disse innsatte? Og hvorfor sitter de på Trandum? I teorien kan disse spørsmålene 

besvares av Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) av 

15. mai 2008 nr. 35. Fengsling på Trandum er, som forvaltningsprosessuelt tvangsmiddel, 

etter utlendingsloven en «administrativ frihetsberøvelse» (NOU 2004:20 s. 339). At 

frihetsberøvelsen er «administrativ» innebærer at den juridisk sett ikke er en straff. Dette 

betyr at oppholdet på Trandum ikke er ment som en straffereaksjon på deres brudd på 

utlendingsloven. Oppholdet er et «administrativt inngrep» for å sikre og effektivisere 

uttransporten av utlendingen. Selve uttransporten derimot, er et resultat av deres brudd på 

utlendingsloven.  

Etter utlendingsloven § 107 kan utlendinger som har brutt bestemmelsene i § 106 første ledd 

fengsles. Dette kan for eksempel være fordi a) utlendingen ikke samarbeider om å oppklare 

sin identitet eller det er konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen oppgir uriktig 

identitet, b) politiet har konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen vil unndra seg endelig 

vedtak som innebærer at utlendingen plikter å forlate riket, c) utlendingen ikke har overholdt 

meldeplikt eller pålegg om bestemt oppholdssted, d) det er truffet (endelig) vedtak om 

utvisning og det treffes tiltak mot utlendingen med sikte på utsendelse, e) utlendingen ikke 

gjør det som er nødvendig for å oppfylle plikten til å skaffe gyldige reisedokumenter, f) 

utlendingen er i transitt i norsk lufthavn med siktelse på utsendelse eller g) utlendingens 

søknad om beskyttelse mest sannsynlig vil nektes realitetsbehandling (se vedlegg av § 106 for 

utfyllende informasjon). 

I praksis er det først og fremst når det er fare for at en utlending kommer til å unndra seg 

vedtak om å forlate riket at interneringen finner sted (dvs. § 106 første ledd b). For å kunne bli 

fengslet på bakgrunn av dette er det flere momenter som betones i totalvurderingen av 

unndragelsesfaren i det respektive tilfellet (jf. § 106a bokstav a-k). Å bryte utreisefristen, 

oppholde seg på et ukjent sted og operere med flere identiteter kan for eksempel være 

handlinger som gir uttrykk for at utlendingen er villig til å oppholde seg ulovlig i landet 

(Årsmelding 2013: 22). 

Selv om de ovennevnte vilkårene for å fengsle utlendingen (eller bruke andre tvangsmidler) er 

oppfylt, følger det av utlendingsloven § 99 første ledd at det alltid skal vurderes om det er 

nødvendig og forholdsmessig å bruke tvangsmiddel i den gitte situasjonen.  
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Videre fremkommer det av utlendingsloven § 106 at det ikke skal besluttes pågripelse eller 

fengsling dersom det vil være tilstrekkelig med meldeplikt eller pålegg om et bestemt 

oppholdssted. Det er rimelig å tolke denne bestemmelsen som Norges alternativ til fengsling 

av utlendinger. Det er også slik at det ikke er anledning til å plassere utlendinger på 

utlendingsinternatet på bakgrunn av pågripelse eller fengsling bundet av andre hjemler enn 

utlendingsloven § 106. Dette betyr eksempelvis at personer som soner straff (etter 

straffeloven) eller manglende plass på asylmottak ikke er tilstrekkelig grunnlag for fengsling 

på utlendingsinternatet. Dette betyr imidlertid ikke at en utlending som har vært straffedømt 

tidligere ikke kan innsettes på Trandum. Eksempelvis kan en person ha sonet sin straff, for så 

å bli innsatt på Trandum før uttransportering etter brudd på vilkårene i § 106 første ledd. En 

relativt stor andel av innsatte på Trandum har faktisk historikk fra fengselsvesenet. Tall fra 

Tilsynsrådet (2014:16) viser for eksempel at 32 % av innsettelsene i 2014 var av personer 

som var tidligere ilagt straffereaksjon. I 2013 var tallet 35 % (Årsmelding 2013:21).  

Det er også viktig å merke seg at innsettelse på utlendingsinternatet kun kan skje etter 

forutgående beslutning om pågripelse fra en jurist i PU, fra påtalemyndigheten i 

politidistriktene eller etter fengslingskjennelse fra retten (Hovedinstruks for politiets 

utlendingsinternat 2012: 6). Dette betyr at det er politiet som har monopol på bruken av 

tvangsmidler og altså ikke noe utlendingsmyndighetene (UDI/UNE) kan beslutte.  

Lengden på frihetsberøvelsen 

Når politiet har pågrepet utlendingen og det er grunner til ikke å uttransportere vedkommende 

umiddelbart, må utlendingen fremstilles for retten. I utgangspunktet er fristen for 

fremstillingen for fengsling «snarest mulig og senest tre dager etter pågripelsen» (jf. § 106 

tredje ledd annet punktum). Her vil retten prøve saken og beslutte om fengslingen skal finne 

sted basert på de ovennevnte vilkårene (Ugelvik & Ugelvik 2013: 717).  

Dersom det er fare for at utlendingen vil unndra seg vedtak om å forlate Norge (§ 106 b)), 

utlendingen ikke overholder meldeplikt/pålegg om bestemt oppholdssted (§ 106 c)), det er 

truffet vedtak om utvisning (§ 106 d)), utlendingen ikke gjør det som er nødvendig for å 

fremskaffe gyldige reisedokumenter (§ 106 e)) eller at utlendingen er i transitt (§ 106 f)), kan 

fengsling besluttes for høyst fire uker av gangen (jf. § 106 tredje ledd). Personer som er 

fengslet etter antakelse om at søknaden vil nektes realitetsbehandling (§ 106 g), kan ikke 

fengsles utover syv dager. Ellers skal fengslingen normalt sett ikke overstige tolv uker, med 
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mindre det foreligger «særlige grunner». Denne tolv ukers fristen kan bare overstiges dersom 

utlendingen ikke samarbeider om gjennomføring av utsendelsen, eller det er forsinkelser med 

å fremskaffe nødvendige dokumenter fra et annet lands myndigheter. Etter gjennomføring av 

returdirektivet i 2010 (jf. 2008/115/EF) kom bestemmelsen (§106 fjerde ledd siste punktum) 

at den totale grensen for fengslingstid er 18 måneder. Unntaket fra denne totale grensen er 

hvis utlendingen er utvist som følge av ilagt straff eller særreaksjoner. Sett bort fra disse 

unntakstilfellene er grensen absolutt. Dette betyr for eksempel at selv om utlendingen ikke 

samarbeider med politiet om klarlegging av identitet, og politiet ikke klarer å verifisere 

utlendingens identitet innenfor den absolutte grensen på 18 måneder, skal han løslates.  

I praksis er driften av utlendingsinternatet preget av svært hyppige utskiftninger blant 

innsatte. Svært få innsatte interneres lenger enn noen få måneder. Innhentede tall fra Politiets 

utlendingsenhet
4
 viser at det i 2014 var 4182 innsettelser og totalt 3917 innsatte

5
. Av disse var 

470 (ca. 11 %) innsettelser av kvinner over 18 år og 3382 (ca. 81 %) innsettelser av menn 

over 18 år. Dette er en relativt kraftig økning i innsettelser, fra totalt 2164 innsettelser i 2012 

(Tilsynsrådet 2012) og 3266 innsettelser i 2013 (Tilsynsrådet 2013). Denne økningen kan sees 

i sammenheng med regjeringens ønske om å effektivisere retur av utlendinger uten 

beskyttelsesbehov (jf. Introduksjonskapittelet).  

Det er et stort mangfold på Trandum. I 2014 var det flest innsatte med nasjonalitet fra 

Afghanistan (671) og Nigeria (522), etterfulgt av Albania (175), Pakistan (170) og Romania 

(154). I utgangspunktet sitter de fleste innsatte på Trandum internert i relativt korte tidsrom.  

Tabell. 1 Botid per opphold på internatet i 2014
6
 

  Under et døgn 
1-3 

Døgn 
4-6 

Døgn 
7-10 

Døgn 
11-20 

Døgn 
Over 21 

Døgn 
2014 2 016 1 009 194 185 309 469 

 

Som vi kan se av tabellen ovenfor dreide de fleste innsettelsene seg om en tidsramme under 

fire døgn. Blant de personene som har hatt opphold over 21 døgn, er det 454 personer og altså 

469 (11 %) innsettelser. Av de med lengere opphold (> 21 døgn) var det også her flest 

                                                 
4
 Tallene ble mottatt fra PU over e-post per 13.11.2015. 

5
 Merk at en person kan ha flere innsettelser, f.eks. dersom uttransporten blir avbrutt og de tas med tilbake til 

internatet.  
6
 Tabellen regner botid per 13.11.2015, dvs. at den har med personer som ble innsatt på Trandum i 2014 og 

satt over i det påfølgende året (2015).  
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personer med nasjonalitet fra Nigeria (77) og Afghanistan (52), etterfulgt av personer fra 

nordafrikanske land (Algerie (26), Marokko (26), Tunisia (23)). Med unntak av noen få 

innsatte hadde de aller fleste jeg snakket med hatt et opphold på over 21 døgn. De 

langtidsinnsatte sitter ofte på såkalt «ID-fengsling» (§ 106 a). Dette kan for eksempel være 

fordi utlendingen har nektet å oppgi sin identitet eller at politiet har konkrete holdepunkter for 

å anta at personen oppgir uriktig identitet. Identitetsavklaring er gjerne tidkrevende, og disse 

fengslingssakene er ofte de mest langvarige (Årsmelding 2013: 22).  

Med dette utgangspunkt kan det oppsummeres med at innsatte på Trandum er personer som 

på forskjellige måter har brutt utlendingsloven og har ulovlig opphold i landet. De er ofte 

enslige menn over 18 år, mange har historikk fra fengselsvesenet og det er gjerne personer 

som har bakgrunn fra Afghanistan, Nigeria og nordafrikanske land.  

2.2 Et historisk blikk 

Politiets utlendingsinternat kan sies å være en dynamisk institusjon. Siden dens tilblivelse i 

2004 har den vært og er i endring. Tidligere ble utlendinger som hadde brutt utlendingsloven 

fengslet i ordinære fengsler sammen med straffedømte personer (Ombudsmannen 2007: 5). 

Norge mottok stor kritikk for denne institusjonelle gråsonen. Dette var noe spesielt 

Europarådet for forebygging av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller 

straff (heretter CPT) bemerket seg, og ved to anledninger anbefalte de Norge å endre 

praksisene. Her anbefalte de at utlendinger som fengsles etter utlendingsloven burde holdes 

adskilt fra ordinære fengselsinnsatte, og dessuten helst være adskilt institusjonelt (CPT 1994; 

CPT 1997). Også før utlendingsloven av 2008 tredde i kraft var det gyldig rettslig grunnlag 

for innsettelse av utlendinger på Trandum, men før dens ikrafttredelse var det juridiske 

grunnlaget vesentlig vagere, og ikke minst var det færre instrukser og reguleringer om 

hvordan politiet skulle drifte internatet. Av denne grunn så Ombudsmannen (2007), etter sitt 

besøk i 2006, fraværet av slik rettslig regulering utover hjemmelsbestemmelsen (på den tiden 

utlendingsloven av 24. juni 1988 nr. 64 § 37 d) som bekymringsfullt med tanke på innsattes 

rettssikkerhet. 

I samme rapport fremhevet Ombudsmannen at det var slående at private vektere utførte 

arbeidsoppgaver innenfor politiets område uten politimyndighet. Ombudsmannen (2007) og 

CPT (2006) stilte seg begge kritiske og spørrende til om innleide vektere hadde den 
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forsvarlige kunnskapen og erfaringen til å bruke tvangsmidler slik som visitering og andre 

inngripende praksiser. Her ble det reist som bekymringsfullt at rettslig regelverk og 

rettssikkerhet kom i skyggen av politiets praktiske behov og ressursmangel. I takt med denne 

kritikken endret PU disse praksisene, og bruken av sivile vektere ble avviklet. Vekterne ble 

erstattet med det som i dag kalles «transportledsagere», som gis begrenset politimyndighet. 

Kravet for denne stillingen er at transportledsagerne skal ha treårig videregående utdanning, 

og de skal gjennomføre fire ukers kurs ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
7
.  I 

sin siste rapport til Norge har CPT (2011) kommentert at endringen og bruken av 

transportledsagere med begrenset politimyndighet må sees som tilfredsstillende for dets 

formål (Ugelvik & Ugelvik 2013).  

 

Trandum har også mottatt kritikk hva gjelder spesifiseringer av innsattes rettigheter ved 

interneringen, og ikke minst det manglende juridiske grunnlaget for bruken av tvang i 

institusjonen (Ombudsmannen, 2007). Rettighetene til innsatte samt grunnlaget for bruken av 

makt og tvang i institusjonen har imidlertid blitt tydeliggjort i Utlendingsinternatforskriften. 

Per i dag har innsatte på Trandum eksempelvis rett til fellesskap med utlendinger på samme 

avdeling, rett til minst en time med friluft hver dag, rett til religions- og livssynsutøvelse, rett 

til å motta besøk og rett til telefonsamtaler og postsendinger (Utlendingsinternatforskriften § 

4, første ledd bokstav a-f). Utlendingene har også rett til helsetjenester, etter pasient- og 

brukerrettighetsloven (§ 5). Det er bare når det er nødvendig for å opprettholde ro, orden eller 

sikkerhet, eller for å sikre iverksetting av vedtak for bortvisning eller utvisning, at politiet kan 

begrense disse rettighetene. Sterkere tvangspregede tiltak kan kun brukes når det er strengt 

nødvendig for å opprettholde ro, orden eller sikkerhet. For eksempel kan politiet bruke 

maktmidler, slik som håndjern, pepperspray, eller de kan plassere den innsatte i 

sikkerhetsavdelingen. Begrunnelser for bruken av slike maktmidler kan eksempelvis være for 

å hindre rømning fra internatet, hindre iverksettelse av trusler eller angrep/skade på person. 

Tall fra Tilsynsrådet for utlendingsinternatet (2014) viser at det i 2014 ble rettet 390 vedtak 

for bruken av sikkerhetsavdelingen. 43 av disse vedtakene dreide seg om plassering av den 

innsatte i sikkerhetscelle. Begrunnelsen for slike vedtak varierer. I 2014 var hovedårsaken til 

bruken av sikkerhetsavdelingen utagerende atferd (33 %), etterfulgt av trusler, vold og 

hærverk (16 %) og selvskading eller trusler om slikt (12 %).  

                                                 
7
 I praksis er det store variasjoner. Mange av de ansatte jeg snakket med hadde for eksempel bakgrunn fra 

Forsvaret, kriminalomsorgen, politiet, akademia eller yrkesfaglig bakgrunn.  
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All den ovennevnte kritikken har bidratt til at Trandum de siste årene har blitt oppgradert, og 

politiske interesser om økte måltall har medført at Trandum har blitt utvidet. Per i dag består 

Trandum av to moduler og har kapasitet til å huse rundt 137 personer. Som resultatet av 

regjeringens ønske om å effektivisere retur av utlendinger uten beskyttelsesbehov (jf. 

Introduksjonskapittelet) er et nytt bygg under konstruksjon som forventes å være ferdigstilt i 

løpet av 2016 med tilhørende 90 nye plasser. Per i dag består institusjonen av totalt ti 

avdelinger, fordelt på modul 1 og modul 2. En avdeling er for barnefamilier, en for enslige 

mindreårige og en for kvinner. Seks avdelinger, med tilhørende 18 rom, er for enslige menn. 

Den siste avdelingen er sikkerhetsavdelingen som er i administrasjonsbygget. I det sistnevnte 

bygget ligger også besøksrommet, kontorer, rom for videooverføring til rettssal samt rom for 

innsjekk.  

Selv om utlendinginternatet, sammenlignet med mange andre land, har relativt god standard 

(Ugelvik & Ugelvik 2013:178) og endret mye til det bedre, har Trandum nylig mottatt kraftig 

kritikk. Sivilombudsmannen lanserte sin besøksrapport i begynnelsen av desember 2015, og 

den fikk mye medieoppmerksomhet. Her stilte Sivilombudsmannen seg særlig kritisk til 

Trandums kontrolltiltak og formulerte at «på visse områder fremstår internatets rutiner som 

mer inngripende enn mange fengsler med høyt sikkerhetsnivå» (Sivilombudsmannen, 

2015:38). Det er her særlig kroppsvisitasjonen ved ankomst og etter besøk og bruken av 

Bodycuffs
8
 ved uttransport som løftes frem som bekymringsfullt. Utstrakt bruk av isolasjon 

nevnes også som potensial for forbedring, i tillegg til at det rettes en rekke kritiske punkter til 

helsetjenesten ved Trandum. Imidlertid roser Sivilombudsmannen ansatte på Trandum, basert 

på innsattes uttalelser om at de blir behandlet respektfullt og får nødvendig bistand til daglige 

gjøremål. Sivilombudsmannen stiller også seg positiv til praksiser rundt uttransport med fly. 

Her kommenterte Sivilombudsmannen at gjennomføringen ble ivaretatt på en verdig og 

profesjonell måte. 

2.3 «Krimmigrasjon» 

Forholdet mellom kontroll og rettssikkerhet har alltid stått sentralt i kriminologien og 

rettsvitenskapen. At dette forholdet kan være krevende å balansere, har Europa fått kjenne på 

under den store migrasjonsbølgen. Migrasjonstilstrømningen har skapt behov hos 

                                                 
8
 Bodycuff er et system som består av hånd- og fotjern. Den festes til et hoftebelte med reimer og gir mulighet 

til gradert bevegelsesfrihet (se Sivilombudsmannen 2015).  
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myndighetene for å iaktta tettere migrasjonskontroll – eller grensekontroll – og det er tegn til 

at vi nasjonalt, og internasjonalt, ser migrasjon som et kriminalitetsspørsmål og plasserer den 

i politiets, straffelovens og fengselsvesenets område (Aas og Bosworth 2013 i Johansen m.fl. 

2013:18). Om en syntetiserer utviklingstrekk fra de siste årene kan en si at utlendingsfeltet i 

økende grad går mot et «krimmigrasjonsfelt». Et slikt felt er preget av en hybridform for 

kontroll, hvor de to adskilte sfærene «migrasjonskontroll» og «kriminalitetskontroll» i økende 

grad flettes sammen og påvirker hverandre (Johansen, Ugelvik og Aas 2013). Denne såkalte 

«krimmigrasjonen» kan vi se igjen på mange nivåer. Grensekontrollen blir stadig mer 

politiaktig, mens politiet bruker ressurser på grenseoverskridende aktiviteter og kontroll av 

innvandrere (Johansen m.fl. 2013:19). Politiet har også fått en forsterket rolle i 

utlendingsfeltet, hvilket eksempelvis kommer til syne i Politiets utlendingsenhets kraftige 

vekst. Siden PUs opprettelse har organisasjonen gått fra å ha ca. 220 ansatte i gjennomsnitt i 

sine første år (årsmelding 2004, 2005, 2006) til ca. 950 ansatte i 2016. PU kan også sies å 

være i stor grad målstyrt, og et hovedmål er antallet uttransporter. I 2015 uttransporterte 

politiet 7825 personer med tvang (PU 2015), som er en økning på åtte prosent fra året før. 

Denne økningen var igjen en økning på hele 22 prosent fra året 2013 (PU 2014). 

Krimmigrasjonen kommer også til syne i bruken av utvisningssaker. Mohn (2013) viser 

eksempelvis gjennom statistisk beskrivelse hvordan utvisningssaker har fått økt prioritet fra 

politisk hold og ansees som et viktig «kriminalitetsforebyggende» tiltak. I denne sammenheng 

har det vært økt fokus på å styrke kunnskapen hos utlendingsmyndighetene og politiet om 

muligheter rundt bruken av utvisningstiltak. Utvisningstiltak som enten selvstendig reaksjon 

på brudd på utlendingsloven, eller som et supplement til ordinær straffereaksjon. 

Utvisningens sentrale rolle kommer til syne i antallet utvisninger fra 2015. Tall fra 

Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at det i 2015 totalt ble utvist 6412 personer: 3881 av disse 

grunnet brudd på utlendingsloven og 996 grunnet straffbare forhold. Dette er en nokså stor 

endring fra året før, der det totalt ble utvist 5295 personer (UDI 2014). Forskere har pekt på at 

slike praksiser skaper en dobbelidentitet satt sammen av «migrant» og «kriminell», eller med 

Aas (2011) og Gundhus og Egges (2013) ord: en krimmigrant.  

 

Også Trandum er en del av det komplekse systemet som krysser migrasjonskontroll og 

kriminalitetskontroll. Jeg har allerede vist at fengsling, eller såkalt administrativ 

frihetsberøvelse, på Trandum er hjemlet i utlendingsloven (§§ 106, 107) og ikke straffeloven. 

Samtidig er det flere tegn på at fengsling og annen bruk av tvangsmidler etter utlendingsloven 
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kommer i møte med bestemmelser i straffeprosessloven
9
, som gir utslag i et synlig tettere 

forhold mellom dem (Husabø & Suominen, 2012). Bestemmelsene går mot, slik Stumpf 

(2006) først formulerte det, en «crimmigration law».  

Dette tette forholdet kommer først og fremst til syne i selve grunnvilkårene i utlendingsloven 

§ 106 første ledd, slik som vist over. Flere av vilkårene er knyttet til straffbare forhold. For 

eksempel: Å oppgi falsk identitet er alene en grunn til fengsling (jf. Utlendingsloven § 106 

første ledd bokstav a)). En slik handling er også et straffbart forhold etter straffeloven § 166 

(falsk forklaring), § 182 (dokumentfalsk) og § 333 (å nekte å oppgi personopplysninger til 

polititjenestemenn) (Suominen 2013 s. 123; Husabø & Suominen 2012 s. 9). Utlendingens 

tidligere kriminelle historikk kan også brukes som grunnlag til å tro at utlendingen vil være 

tilbøyelig for å unndra seg iverksettelser av utsendelsen, som, slik som påpekt over, gir 

grunnlag for fengsling på Trandum (jf. 106 første ledd bokstav b). Dessuten, selv om 

utlendingsloven i prinsippet er et forvaltningsrettslig regelverk, viser utlendingsloven ofte til 

straffeprosessloven.  

Den nære sammenhengen kommer også til syne i formålet med tvangsmiddelbruk (her 

fengsling) etter utlendingsloven og straffeprosessloven. Av myndighetene har det vært viktig 

å fremheve at formålet med fengsling prinsipielt sett er ulikt. I proposisjonen til 

utlendingsloven av 2008 heter det at formålet med straffeprosesslovens tvangsmidler er 

avklaring av straffbare forhold, mens formålet med utlendingslovens tvangsmidler er å lette 

avgjørelser og gjennomføringen av vedtak i utlendingssaker (Ot.prp. nr. 75 (2006‒2007) s. 

343).  

Til tross for denne understrekningen viser det seg, slik Husabø & Suominen (2013:8) påpeker, 

at utlendingskontroll er beslektet med strafferettens kriminalpreventive formål. Dette har 

særlig blitt tydeligere etter endringen og utvidelsen av adgangen til fengsling, av 

utlendingsloven i 2012. Departementet påpeker her at:  

Et sentralt element i utlendingskontrollen er å hindre at utlendinger som begår 

kriminalitet får adgang til landet, eventuelt å stanse ytterligere kriminalitet fra 

utlendinger som har begått straffbare handlinger etter innreise, og som skal pålegges å 

forlate landet som følge av dette (Prop.138L (2010‒2011) s. 29).  

 

Noe lignende kommer også frem i det nye lovforslaget som, per i dag, er under behandling. 

                                                 
9
 Merk at sammenligning med straffeprosessloven her sees særlig i sammenheng med varetektsfengsling.  



15 

 

Her har Justis- og beredskapsdepartementet fremmet et ønske om å utvide adgangen til 

pågripelse og fengsling av «åpenbart grunnløse asylsøkere». Dette er personer som omfattes 

av det som kalles «48-timersprosedyren», hvilket ofte er søknader om beskyttelse av borgere 

som kommer fra land Den norske stat er av oppfatning etterlever menneskerettigheter på et 

akseptabelt nivå
10

. Søknad på grunnlag av subjektive sosio-økonomiske forhold vil 

eksempelvis kunne gis avslag innen 48 timer, og er en «åpenbar grunnløs asylsøker». 

Departementet har påpekt i proposisjonen at bakgrunnen for ønsket om slik endring er 

tidligere praksis, som har vist at flere søkere som har fått saken sin behandlet etter 48-

timersprosedyren har «misbrukt asylinstituttet og drevet med kriminell atferd». Her har 

departementet uttalt at en slik hjemmel vil kunne styrke utlendingskontrollen og effektivisere 

arbeidet med saksbehandling og eventuell retur (Prop.91L (2015-2016) s. 18). Flere 

høringsinstanser kom med innvendinger til denne endringen, der det ble reist som spesielt 

bekymringsverdig at det ovennevnte fengslingsgrunnlaget skal grunngis med 

kriminalitetsforebygging eller effektivitetshensyn.  

Til disse innvendingene har departementet svart:  

Politiet erfarer også at det blant søkjarane i 48-timarsprosedyren fins einskilde 

personar som misbruker asylsystemet for å drive kriminalitet eller svart arbeid. Sjølv 

om det er tale om eit mindretal, er dette svært skadeleg. (…) Departementet vil 

understreke at det å motverke kriminalitet ikkje utgjer grunngjevinga for forslaget, slik 

somme høyringsinstansar synest å leggje til grunn. Det er ikkje dermed illegitimt å 

leggje vekt på at forslaget også kan ha ein kriminalitetsdempande effekt (Prop.91L 

(2015‒2016), s. 26).  

Altså, selv om lovens tilsiktede virkning ikke er «kriminalitetsbekjempelse», ser ikke 

departementet det som problematisk at loven også skal kunne ha en kriminalitetsdempende 

effekt. Sett slik er det ikke urimelig å påstå at formålene er delvis parallelle. Selv om 

«utnyttelse av asylinstituttet» er en realitet, er utfordringen med at formålene er noe 

sammenfallende, slik Suominen (2013:129) påpeker, at statens bruk av tvangsmidler og 

kontrollvirksomhet må balanseres med rettssikkerhetsgarantier. Disse garantiene er imidlertid 

mer åpenbare i kriminalitetsbekjempelsen, men ikke på samme måte aktualisert ved fengsling 

etter utlendingsloven, som i prinsippet er en «administrativ frihetsberøvelse».  

 

                                                 
10

 UDI vedtar dette og følger en ikke-uttømmende liste over land. UDI følger situasjonen i de relevante landene 
og avgjør basert på det (UDI 2011). Per i dag er det 50 land inkludert i listen.  
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2.4 Trandum: Et fengselsliknende ikke-fengsel  

Fra et sosiologisk perspektiv kan det sies at den nære sammenhengen mellom det juridiske 

grunnlaget også får konsekvenser for individet som berøres og institusjonen som helhet. Selv 

om fengslingen i utgangspunktet er en «administrativ frihetsberøvelse» og ikke en straff, 

betyr ikke dette at personer som berøves friheten ikke opplever den som en straff. Snarere, 

som jeg skal vise senere i oppgaven, opplever mange innsatte på Trandum interneringen som 

straff. Den nære sammenhengen mellom det juridiske grunnlaget kan også tenkes er grunnen 

til at Trandum på mange måter ligner et høysikkerhetsfengsel. Som jeg har nevnt, er det 

Trandums paralleller til et fengsel som har resultert i medieoppmerksomhet, og ikke minst 

kritikk fra nasjonale og internasjonale aktører. Så hvordan ligner Trandum et fengsel ‒ og hva 

er egentlig forskjellene?  

Likhetene er flere. Trandum ligner på flere måter et fengsel. De høye gjerdene rundt 

internatet, kameraovervåkningen og lyskasterne gir sterke assosiasjoner til 

høysikkerhetsfengsler. Arkitekturen innvending og flere av kontrolltiltakene kan også minne 

om fengsler. Dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 3. 

Men det er også noen viktige forskjeller. Jeg har allerede vist at det juridiske grunnlaget er 

ulikt: Fengslingen på Trandum er, i motsetning til fengsel, ikke straff. Selv om de begge er 

underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, er det også et organisatorisk skille her: 

Fengsler er underlagt kriminalomsorgen, og Trandum er underlagt politiet (jf. utlendingsloven 

§ 107). Skillet mellom disse institusjonene kommer særlig til syne i hyppigheten av og 

lengden på innsettelsene. Som allerede nevnt er det hyppig utskiftning av innsatte på 

Trandum, der de aller fleste har et svært kort opphold, selv om det er noen personer som blir 

sittende over lenger tid. Internatet hadde i 2014 4182 innsettelser, der rundt 50 % hadde 

sittetid under ett døgn (se punkt 2.1). Til sammenligning kan det nevnes at det i 2014 var 

totalt 12 495 innsatte i hele fengselsvesenet. Her var gjennomsnittlig sittetid 92 dager 

(Kriminalomsorgen 2014: 5,7).  

Sivilombudsmannen (2015) har påpekt at samlet sett fremstår flere av kontrolltiltakene på 

Trandum som mer inngripende enn mange norske høysikkerhetsfengsler. Det er spesielt 

visitasjonsrutinene og mangelen på aktivitetstilbud som bekymrer Sivilombudsmannen. Det er 

riktig slik Sivilombudsmannen antyder, at kontrollen på Trandum er streng og innskrenkende 

på mange områder. Innsatte har for eksempel ikke de samme aktivitetsmulighetene som 
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ordinære fengselsinnsatte har. Innsatte på Trandum kan ikke ta utdanning, jobbe eller tjene 

penger under interneringen slik som i fengsler. Samtidig er det viktig å legge til grunn at 

formålene med fengsler og utlendingsinternatet er fundamentalt forskjellige. Når en 

sammenligner fengsel og Trandum, bør en ha i mente forskjellene i intensjonen med bruken 

av de noe strukturelt like institusjonene.  

Straffegjennomføringens formål kan oppsummeres med at den skal være individualpreventivt, 

allmennpreventivt og bidra til å bevare den «sosiale orden» (St.meld. 37 (2007‒2008)). 

Normalitetsprinsippet, progresjon i straffegjennomføringen og tilbakeføringsarbeid er også 

godt innebygd i norsk kriminalomsorg. Fokuset på rehabilitering, som har røtter langt bak i tid 

og som har fått skryt internasjonalt, er en av kjerneverdiene i det norske fengselsvesenet. 

Følgelig kan domfelte arbeide i fengsel, få rusrehabilitering, ta utdanning i fengsel og bedrive 

kulturarbeid og lignende – de skal tross alt tilbake til det norske samfunnet. De skal 

behandles, påvirkes og motiveres til å leve et lovlydig liv etter løslatelsen. Derfor skal også 

soningen ha et meningsfylt innhold og mest mulig ligne tilværelsen i det vanlige samfunnet. 

Det er akkurat her forskjellene mellom norske fengsler og Trandum er tydeligst. Formålet 

med Trandum er langt ifra bygd på prinsippet om rehabilitering, snarere er det det omvendte 

som er tilfellet. Intensjonen med institusjonen er at det skal være et midlertidig oppholdssted 

for å sikre tvangsuttransporten av utlendingen med det ulovlige oppholdet i landet. Meningen 

er også at oppholdet skal være kort, som er tilfellet for majoriteten av innsatte, og derfor er 

ikke institusjonen særlig tilpasset for personer med lengre opphold. Den innsatte skal ikke 

rehabiliteres, han skal ikke påvirkes og motiveres til et lovlydig liv i det norske samfunnet. 

Derfor har ikke innsatte på Trandum tilgang på utdanning, kulturarbeid, ulike forebyggende 

programmer eller muligheter for å tjene penger under oppholdet. Innsatte på Trandum skal 

fysisk ekskluderes fra det norske riket ‒ og helst så raskt som mulig.  

2.4.1 Å være eller ikke være kriminell  

Denne grunnleggende tvetydigheten til institusjonen gir også tvetydighet rundt statusen til 

innsatte på Trandum. For hvis interneringen på Trandum formelt sett ikke er en straff, er 

innsatte kriminelle personer? Dette vanskelige spørsmålet har delte svar, og det foregår en 

kamp om ord på dette feltet. For innsatte, som jeg skal vise senere i oppgaven, er svaret 

enkelt: De er ikke kriminelle, det eneste kriminelle de har gjort er å søke et nytt og bedre liv. I 

den bredere offentligheten er svaret delt etter «hvilken side av innvandringspolitikken» en 
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befinner seg på. På den innvandringskritiske siden brukes gjerne begreper som knytter 

immigranter til kriminalitet. På den innvandringspositive siden erstattes gjerne begrepet 

«ulovlig utlending» med begrepet «papirløs» (Johansen, Ugelvik og Aas 2013:15). 

Kriminalitet, slik vi forstår den i hverdagslig sammenheng, er ofte et begrep som knyttes til 

«gale» handlinger som går på bekostning av et annet menneske. Å utøve vold mot noen, er et 

slikt eksempel. Lovbruddene til innsatte på Trandum er åpenbart ikke av slik karakter, de har 

ikke skadet noen eller forsøkt å gjøre det. Men alle som sitter på Trandum har brutt 

utlendingsloven. Noen har ikke forlatt landet innen den gitte fristen, noen har ikke 

samarbeidet med myndighetene om å oppklare sin identitet og andre har forsøkt å ta seg inn i 

landet på en illegitim måte. Disse lovbruddene er alle straffbare etter utlendingsloven (jf. 

Punkt 2.1). Hvis en her definerer kriminalitet som brudd på lov som er belagt med straff, er 

altså innsatte, per definisjon, kriminelle. Å oppholde seg ulovlig i landet er kriminelt. Men 

selv om handlingene er straffbare etter utlendingsloven, er det viktig å skille mellom 

straffbare handlinger og oppholdet som straff. Her er vi tilbake til generelle poenget om at 

oppholdet på Trandum ikke er en straff. I klartekst: Bruddene på utlendingsloven er 

straffbare, og de skal uttransporteres som følge av lovbruddene, men selve interneringen på 

Trandum er ikke en juridisk straff. De sitter ikke på Trandum for å straffes for lovbruddene, 

men de sitter på Trandum for å sikre at uttransporten gjennomføres.  
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3 Teoretiske perspektiver: Makt og 

motstand på Trandum 

Fordi Trandum på mange måter ligner et fengsel, er fengselsforskning og teorier fra denne 

tradisjonen fruktbare for å forstå hvordan interneringen oppleves og håndteres av innsatte på 

Trandum. Teorier om makt og motstand – slik de forstås innen fengselsforskning – er særlige 

viktige bidrag for å få innsikt i hvordan innsatte på Trandum opplever institusjonen, 

hverdagen til aktørene på internatet samt deres samhandling med hverandre. Imidlertid vil 

Trandums likheter og forskjeller til fengsler gi samtidige likheter og forskjeller i forståelsen 

av makt og motstand. I det kommende skal jeg vise de ulike maktformene på Trandum. Her 

skal jeg også vise hvordan Trandum og norske fengsler ligner på og skiller seg fra hverandre i 

maktformene. Deretter introduseres litteratur om innsattes erfaringer med fengsel og deres 

motstand mot systemet. Jeg skal her drøfte hvordan ulike studier definerer og anvender 

motstandsbegrepet på ulik måte, for deretter å avklare hvordan jeg benytter det i denne 

oppgaven. Til slutt vil jeg redegjøre kort for de få viktige studiene som finnes av 

utlendingsinternater.  

3.1 Makt 

Makt og maktforhold har alltid vært teoretisk og analytisk interessante størrelser for 

sosiologien. Generelt kan det sies at makten ligger i mange grunnleggende elementer i 

samfunnet. Den finnes i språket, i samarbeidet mellom frie mennesker, i argumentenes 

bindende kraft eller i aksepterte samfunnsmessige normer, skriver Engelstad (1999:12). Makt 

kan være lett synlig, eller den kan være vanskelig å gripe. I sosiale rom, slik som fengsler 

eller andre avgrensede institusjoner, kan en si at makten er tydelig til stede. Her er hensikten å 

skape og vedlikeholde en rigid og omfattende kontroll over mennesker, i alle fall mer enn hva 

som er vanlig de fleste andre steder (Ugelvik 2011:13). Forestillingen om makt og 

maktrelasjoner har endret seg gjennom årene. Før Foucaults inntreden i samfunnsvitenskapen 

generelt, og fengselsforskningen spesielt, var særlig Webers maktforståelse innflytelsesrik 

(Engelstad 1999: 8). Foucaults arbeider har innledet, veiledet og inspirert fengselsforskningen 

til å innta et makronivå-perspektiv på makt de siste tiårene (Lundeberg & Mjåland 2012). 

Imidlertid vil jeg, i likhet med Mjåland (2015), primært innta et etnografisk blikk på makt. 

Dette betyr at maktforhold og -relasjoner analyseres slik de utspiller seg i konkrete praksiser i 
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internat-hverdagen. Her er det de innsattes erfaringer og opplevelser med makt som er 

sentrale, og makten forstås som en praktisk og performativ størrelse (Ugelvik 2011: 14).  

3.1.1 Trandums maktformer 

Det har blitt hevdet at fengselet er egnet arena for å undersøke makt i praksis, slik den 

kommer til uttrykk i dagligdags sosial samhandling (Sparks, Hay og Bottoms 1996). Det 

samme kan sies om Trandum, og i praksis kan flere ulike former for makt på ulike nivåer 

identifiseres. Først og fremst kommer dette til syne på statsnivå. Trandum utøver en bestemt 

form for statsmakt. Norge som nasjonalstat er en terretorialstat som har suverenitet over sitt 

territorium. Etter suverenitetsprinsippet kan Norge selv få bestemme hvem som skal få 

opphold på sitt territorium. Norge har legitimt behov for å kontrollere sine grenser og kan slik 

selvstendig avgjøre hvem som kan få reise inn og ut av landet (Øyen 2013: 24). Imidlertid er 

staten forpliktet til å følge internasjonale menneskerettigheter. Den europeiske 

menneskerettskonvensjonen (EMK) har regler som setter grenser for hvilke innskrenkninger i 

bevegelsesfriheten statene kan pålegge. I utlendingsrettslig sammenheng har EMK også regler 

som setter skranker for adgangen til fengsling (på Trandum). Av EMK artikkel 5. nr. 1. 

bokstav f) følger det at:  

Enhver har rett til personlig frihet og sikkerhet. Ingen må bli berøvet sin frihet unntatt i 

følgende tilfeller og i samsvar med framgangsmåte foreskrevet ved lov: 

(…) 

f. lovlig pågripelse eller fengsling av en person for å hindre at han kommer inn i landet 

uten tillatelse, eller av en person som det treffes tiltak mot med sikte på utsendelse 

eller utlevering (prop.138L (2010‒2011), s.15).  

 

Dette betyr at staten Norge har makt til å bestemme og definere hvem som faller innenfor og 

utenfor statens territorium. Videre regulerer, slik som vist i kapittel 2, norsk utlendingslov på 

hvilket vilkår en person kan plasseres på utsiden av den norske stat, eller det norske 

territorium. Norsk utlendingslov definerer på hvilke vilkår «ulovlige utlendinger» skal 

midlertidig fengsles før (den noen ganger permanente) eksklusjonen fra nasjonalstaten finner 

sted.  

Denne bestemte formen for statsmakt skiller seg fra statsmakten som utøves av fengsler. 

Nyere fengselsstudier har eksempelvis rettet fokuset mot det komplekse spenningsforholdet 
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mellom kontroll og rehabilitering i fengsler. Ugelvik (2011: 59) er inne på dette når han 

skriver at man grovt sett kan skille mellom to nivåer av maktbruk i Oslo fengsel:  

På den ene siden har man de hverdagslige formene for kontroll og administrasjon som 

fengselet benytter som del av daglig drift, og som oppfattes som et nødvendig 

grunnlag for at institusjonen skal kunne nå sine mer overordnede mål. På den andre 

siden er fengselet som sosial teknologi designet for å endre mennesker til det bedre. 

Fengselet er del av et større velferdsstatlig apparat for å skape et godt samfunn.  

 

Også Crewe (2009) identifiserer to ulike former for makt i sin etnografiske studie fra et 

engelsk fengsel. Her sikter Crewe til å beskrive hvilke maktforhold som preger det 

«senmoderne» fengselet og hvilke endringer det har ført i makt. Ifølge Crewe kan vi skille 

mellom en tradisjonell maktform som er «autoritær» og «hard», med tradisjonelle 

karakteristikker slik som tvangselementet i frihetsberøvelsen. Denne maktformen «styrer 

fangenes atferd». Den andre og nye formen er ifølge Crewe «ansvarliggjørende» og «myk», 

med styringslogikker som psykologiske tester og rehabiliteringsprogrammer. Denne 

maktformen handler om å sette fangene i stand til å styre seg selv og beskrives av Crewe som 

«neopaternalistisk». Senere har begrepet «hybridisering» (Mjåland 2015a:52-4) blitt 

introdusert for å nyansere dette spenningsforholdet mellom fengslenes kontrollerende og 

rehabiliterende praksiser og formål. For Mjåland og Lundeberg (2014) refererer 

hybridiseringen til den norske straffegjennomføringsidelogiens flere rehabiliterende 

tilnærminger. 

Også på Trandum består makten av flere lag, men spenningsforholdet mellom kontroll og 

rehabilitering er ikke like tydelig til stede. Den neopaternalistiske makten Crewe (2009) 

beskriver, den «senmoderne kriminalomsorgen» Ugelvik (2011) skisserer eller 

hybridiseringen Mjåland og Lundeberg (2014) mener kjennetegner norsk 

straffegjennomføringsideologi er ikke til stede på Trandum. Denne maktformen er i alle fall 

ikke like utpreget på Trandum. Dette skillet skyldes, slik som løftet frem i kapittel 2, skillet i 

intensjonen eller formålet med institusjonene. Makten på Trandum er ikke like «myk», slik 

moderne fengsler i dag kan sies å være. Målet er å styre innsatte og ikke nødvendigvis å få de 

til å styre seg selv. Hvis sistnevnte tilfelle inntrer, er det heller bonus enn en prioritet. Slik sett 

er makten på Trandum mer tradisjonell og «hard». Hvis fengsler forstås som en sosial 

teknologi utformet for å endre mennesker til det bedre, kan det sies at Trandum er en annen 

type sosial teknologi. Interneringen på Trandum er ikke en velferdsstatlig maktteknologi slik 
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fengselsstraffen i Norge kan sies å være (Ugelvik 2011:63). Interneringen på Trandum kan 

heller forstås som en nasjonalstatlig maktteknologi: Trandum brukes som et verktøy for å 

kontrollere og sikre at uttransporten av den «ulovlige utlendingen» tar sted. Teknologiens mål 

er ikke midlertidig eksklusjon for så å inkludere den forbedrede versjonen av fangen, men 

teknologiens mål er utelukkende eksklusjon fra nasjonalstatens territorium.  

Til tross for de ulike teknologienes formål eller intensjoner, så er de institusjonshverdagslige 

formene for makt til dels overlappende. Sagt på en annen måte: Teknologiene bruker 

tilnærmet like metoder eller teknikker for å oppnå de forskjellige målene. Også på Trandum, 

som i fengsler, dreier mye av hverdagsmakten seg om kontroll over innsattes kropp (Ugelvik 

2011). Forholdet mellom fanger og betjenter i fengsel er beslektet med forholdet mellom 

innsatte og politi på Trandum. Innsatte blir låst inn i og ut av sine enerom til gitte og faste 

tider. Maten bestemmes av systemet og serveres av systemets representanter. Representantene 

bærer skjorter som til enhver tid symboliserer deres makt: «utlendingskontroll» eller «politi». 

Innsatte må be om gjenstander eller tjenester som de utenfor institusjonens rammer kunne 

hentet eller gjort selv. De må be om barberhøvel, og de må spørre om å få benytte telefonen i 

fem minutter. De må skrive på en lapp at de ønsker besøk som kontrolleres og bestemmes av 

systemet. Innsatte må spørre om legetime og skrive på en lapp hvorfor legetimen er 

nødvendig.  

Enhver samtale mellom politi og innsatt kan – fra innsattes perspektiv – være en strategisk 

samtale: Politiet kan ønske å «avsløre» den innsattes identitet. Derfor må den innsatte være 

forsiktig med å åpne seg. Han må ikke fortelle om sin bakgrunn, om sin familie eller lignende, 

for all informasjon den innsatte deler kan – igjen, sett fra innsattes perspektiv – brukes mot 

han. Informasjonen kan brukes for å fremskynde prosessen til staten med å ekskludere den 

innsatte fra det norske riket. Minoritetsetniske ansatte med flerspråklige evner, som fra 

institusjonens ståsted er ment som verktøy for å lette kommunikasjonen, er fra innsatte sitt 

perspektiv et ekstra faremoment: De kan overhøre når den innsatte snakker på sitt språk med 

kameraten sin om sin bakgrunn, sin familie eller overhøre når han deler annen privat 

informasjon som kan brukes mot han. Når innsatte har fått besøk fra eksterne personer, eller 

hatt annen kontakt med omverdenen, må han kroppsvisiteres. Den innsatte må kle av seg og 

bøye seg naken foran et gulvspeil. Praksisene gjøres fordi det – fra institusjonens perspektiv – 

alltid ligger potensial for fare, skadeliggjøring og uheldige situasjoner. Og hvis situasjonen 

skulle kreve det, kan tvangsmidler tas i bruk. Den innsatte kan legges ned på bakken iført 
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håndjern, han kan sprayes med pepperspray og han kan flyttes over til sikkerhetsavdelingen ‒ 

noen ganger også til isolasjonscellen. Endelig, og dette er helt unikt for utlendingsinternater, 

når staten har fått avsluttet prosessen med å klargjøre den innsattes egentlige identitet, eller 

når staten har blitt enig med den innsattes opprinnelige stat at den innsatte kan sendes tilbake, 

planlegges uttransporten. Hvis den innsatte viser uttalt motvilje, kan han få fot- og håndlenke 

festet til et hoftebelte med reimer. Hvis transporten skjer gjennom flyvning, skal fartøyssjefen 

få informasjon om dette og mottar et skjema som leser «inadmissable person» eller 

«deportee». Hvis den innsatte viser uttalt motvilje og det er fare for at han forsøker å unndra 

seg uttransporten, ledsages han helt frem til der mottakslandets representanter tar over. 

3.1.2 Makt og legitimitet 

Makt, legitimitet og sosial orden er begreper som er nært forbundet. Likevel er det ikke før de 

senere årene at legitimitetsbegrepet har fått en eksplisitt oppmerksomhet i 

fengselsforskningen (se Sparks og Bottoms 1995; Ugelvik, 2014; Mjåland 2015a, b). Det er 

særlig Sparks og Bottoms (1995) og Sparks, Bottoms og Hay (1996) som har skrevet om og 

argumentert for legitimitetsperspektivets relevans for forståelsen av fengslets sosiale orden.  

Forfatterne tar her avstand fra den tradisjonelle antakelsen om at legitimitetsspørsmål ikke 

gjør seg gjeldende i kontekst av fengsler, fordi fengsler ikke oppfattes som legitimt av 

innsatte. Snarere mener de at spørsmålet bør være under hvilke omstendigheter fangene kan 

og vil avslå eller godta makthavernes maktbruk. Det er særlig Beethams (1991) og Tylers 

(1990) arbeider som har inspirert Sparks og Bottoms (1995; Sparks, Bottoms og Hay 1996). I 

lys av Beethams teori og Tylers begrep om «prosedural rettferdighet» – det vil si 

rettferdigheten ved prosedyrene som brukes i beslutningstaking og måten man blir møtt på og 

behandlet i denne prosessen – identifiserer Sparks og Bottoms (1995) flere aspekter som er 

viktige for fangene i legitimitetsvurderingen. Blant disse er rettferdige prosedyrer og 

konsistente utfall. Men også kvaliteten av ansattes atferd er viktige, og at institusjonens 

materielle forhold samsvarer med forventede standarder.  

Ifølge Sparks og Bottoms (1995:59) vil redusert legitimitet svekke institusjoners sosiale 

orden. Sagt på en annen måte: Dersom innsatte ikke oppfatter maktbruken som legitim, øker 

sannsynligheten for opprør og mer uttalt motstand.  
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I denne oppgaven er legitimitetsbegrepet relevant for å forstå måten innsatte opplever og 

erfarer de ulike maktformene og hvordan de reagerer på denne. Et legitimitetsperspektiv vil 

bidra til å kunne forklare spenninger og konflikter i institusjonen. Eller slik Ugelvik (2014) 

antyder, et legitimitetsperspektiv kan bidra til å sette fingeren på hvor deler av uroen ligger og 

slik kunne bidra til å gjøre institusjonen eller avdelingen et bedre sted å bo og jobbe i.  

3.2 Motstandslitteratur 

Fengselet som et sosialt system og dets interne liv har lang tradisjon i sosiologien. Tidlig 

fengselsforskning pekte på et miniatyrsamfunn der innsatte levde seg inn i egen, kriminell 

fangekultur som tok opp i seg kriminelle, sosialt avvikende verdier og normer (Mathiesen 

1999). Her var det særlig Donald Clemmers (1940) konsept om «prisonization» som ble 

innflytelsesrik for sosiologien: Fangene forlot fengslet mer kriminelle enn da de kom inn, og 

slik sett fungerte fengselet som en «forbryterskole». Litteraturen fra 50- og 60-tallet har 

imidlertid utvidet dette perspektivet, der fokuset ble forskjøvet mot spørsmålene om hvorfor 

og hvordan denne fangekulturen i det hele tatt oppstår (Mathiesen 1999: 69).  

Forskningen fant at dette var et svar på, eller et forsvar mot, en rekke krenkelser og press 

maktansamlingen og fengselet påførte. Sykes (1958) så på dette som et produkt av «the pains 

of imprisonment». Fangene reagerte på tapet av frihet, autonomi, sikkerhet, materielle goder 

og heteroseksuelle relasjoner ved å danne en fangekultur preget av solidaritet, lojalitet og et 

avvikende subkulturelt normfellesskap. Denne kulturen, skriver Sykes, bidrar til å lindre 

smerten som fengselet produserer. Goffmans (1967) studie av psykiatrien
11

 viste en rekke 

«sekundære tilpasningsformer» som innsatte/innlagte reagerte med som svar på den totale 

institusjonens krenkelsesprosesser. Noen få ganger var tilpasningen av kollektiv art, men 

oftest var det individuelle «triks» som kunne gi adgang til forbudte eller tillatte goder. 

Mathiesen har i Defences of the Weak (1965) beskrevet en væremåte som han har betegnet 

«cencoriousness»: Fangene inntar en overkritisk, klagende og defensiv stil som brukes som et 

individuelt forsvar mot et repressivt system, og som en måte å forbedre sin svake posisjon. 

Mathiesen skiller seg her fra hans samtidige, i det at han ikke fant kollektiv motstand. Også 

Ila sikkerhetsanstalt anno 60-tallet produserte ulike «pains of imprisonment», men fangene 

reagerte ikke med fellesprosjekter for å lindre denne smerten, slik Sykes poengterte. 

                                                 
11

 Goffmans studie av psykiatrien er ikke direkte en del av fengselsetnografien, men hans analyser av den totale 
institusjonen – som et fengsel kan sies å være – og dens konsekvenser for individet, har likevel fått stor 
betydning for fengselslitteraturen.  
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«Cencoriousness», eller på norsk «hyperkritikk», er ifølge Mathiesen fangenes funksjonelle 

alternativ til motkultur og samhold.  

Siden de ovennevnte pionerarbeidene har studier av fangenes reaksjoner og tilpasninger til 

maktforholdene i fengsel vært få og med lange mellomrom. Wacquant (2002) har 

eksempelvis betegnet denne stilltiende forskningsperioden som en «merkelig formørkelse» 

(Lundeberg og Mjåland 2012). I Norge, for eksempel, har det vært drøyt 50 års opphold 

mellom Thomas Mathiesens kanoniserte verk og nyere studier om fangenes tilværelse i norsk 

fengsel. Det er særlig Thomas Ugelviks (2011) studie Fangenes friheter. Makt og motstand i 

et norsk fengsel som har bidratt med innsikt i innsattes erfaringer og opplevelser med «nyere» 

norsk kriminalomsorg. Noe inspirert av Foucaults maktperspektiv undersøker Ugelvik 

hvordan fangene i Oslo fengsel «gjør frihet» under en sterkt regulert og kontrollert hverdag. 

Ugelvik viser her hvordan fangene tar i bruk mange ulike teknikker og strategier for å løse 

utfordringene i fengselshverdagen. Gjennom små og store, trivielle og noen ganger forbudte 

praksiser makter fangene å møte kontrollen på en identitetstilfredsstillende måte. Praksisene 

gir innsatte rom for å utfordre den tilskrevne «fangerollen» og subjektivere seg selv som mer 

enn «bare en fange». 

Også fra internasjonal hold har interessen for hvordan innsatte tilpasser og motsetter seg 

makten, gradvis og langsomt økt. Her er det særlig Ben Crewes (2007, 2009) etnografiske 

studie av et engelsk fengsel som har bidratt. Crewe (2007) finner her at fangene slutter seg til 

ulike tilpasningsstiler i fengselet: «commited compliance», «instrumental compliance», 

«detached compliance» og «strategic compliance».  

3.2.1 Kollektiv motstand og individuelle forsvar 

De ovennevnte studiene skiller seg imidlertid fra hverandre i deres funn om «kollektiv 

motstandskultur» (spesielt Sykes 1958), eller individuelle forsvar (spesielt Mathiesen 1965). 

Selv om noen studier i nyere tid har identifisert subkulturer i fangefellesskapet, er det tegn til 

at den nye motstandslitteraturen primært beskriver individuelle former for motstand (Mjåland 

2015:65). Crewe (2009) mener at dette kan ha sammenheng med den neopaternalistiske 

makten som preger moderne vestlige fengsler. Den neopaternalistiske makten har en mer 

individualisert fangebehandling som produkt, og den styrer basert på sanksjoner og 

belønninger. Dette kan ifølge Crewe resultere i at det blir mer risikabelt å drive med kollektiv 

motstand, og slik sett blir kollektive motstandsprosjekter mindre attraktive for fangene. Dette 
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poenget kan spores tilbake til Mathiesens konsept om «cencoriousness». Her skriver 

Mathiesen (1965: 320) at «i behandlingsorienterte institusjoner står de innsatte overfor en 

profesjonalisert og relativt sofistikert stab som har tendens til å bli mindre skremt av trusler 

om samholdspreget handling». Videre hevder Mathiesen at en kan forvente hyppigere 

individuelt forsvar (som hyperkritikk) i behandlingsorienterte institusjoner. Selv om 

Mathiesen ikke eksplisitt peker på en neopaternalistisk makt som Crewe gjør, er den 

individualiserte fangebehandlingen Crewe peker på i samsvar med logikken Mathiesen mener 

behandlingsorienterte institusjoner består av. Samtidig tyder Kristian Mjålands (2014, 2015) 

funn på at kollektiv motsetning også finnes i norsk kontekst, og svekker slik sett 

forklaringskraften til Crewe og Mathiesens hypotese. På tross av at fengselet han studerte var 

en «behandlingsorientert» institusjon, og på tross av individualisert 

straffegjennomføringsideologi, finner Mjåland like fullt kollektive motstands- og 

tilpasningsstrategier. Fellesprosjektene knyttes her særlig til kollektive, organiserte og 

subversive praksiser med bruk, distribuering og deling av rusmidler i fengselet (Mjåland 

2015a:145).  

Motstandslitteraturens dreining mot individuelle motstandsprosjekter kan trolig også sees i 

sammenheng med den utvidede interessen for identitet, agency og frihet innen 

fengselsinstitusjonens rammer. Det er her særlig James Scott (1990) som har innledet denne 

tankegangen, og hans begrep om «hidden trancripts» har bidratt til å flytte perspektivet mot 

fangenes små og kreative metoder. Disse små og skjulte praksisene, som på overflaten kan 

virke trivielle, kan utfordre fengselssystemet og bidra til å gi innsatte identitetsrom (se også 

Bosworth og Carrabine 2001).  

3.2.2 Coping vs. resistance 

Motstandsbegrepet i fengselslitteraturen er omstridt. I denne forskningstradisjonen har det de 

siste årene vært en diskusjon om bruken og betydningen av begrepet «motstand». For hva er 

egentlig motstand? Og hvordan vet vi at en handling er motstand og ikke en handling utøvd 

av svakstilte personer for å håndtere, takle og løse utfordringene i institusjonshverdagen? 

Dette spørsmålet har blitt helt sentralt i fengselslitteraturen, og de ulike studiene om motstand 

spriker i forståelsen av begrepet.  

Trolig kan uenigheten rundt bruken av begrepet delvis forklares med utvidelse av interessen 

for identitet, agency og frihet i fengselsinstitusjonens rammer, slik som nevnt over. For 
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Bosworth og Carrabine (2001), for eksempel, kan de mest små handlingene og uttrykkene 

telle som motstand. De skriver at maktrelasjoner forhandles og reforhandles i hverdagslivets 

små detaljer. Motstanden kan sees på alle nivåer ‒ fra ansikt til ansikt samhandling og til store 

kollektive opprør (Bosworth og Carrabine 2001: 501). Buntman (2003) har imidlertid stilt seg 

kritisk til et slikt perspektiv. Hun påpeker at vi må skille mellom motstand som overlevelse, et 

psykologisk forsvar for å bevare integritet (se også Cohen og Taylor 1981) og motstand som 

en handling utøvd for å tilegne seg makt, eller i alle fall et forsøk på slik tilegnelse. Ben 

Crewe (2009) er her enig med Buntman og erkjenner den komplekse tvetydigheten til 

begrepet. Ifølge Crewe må vi være forsiktige med å analysere og oversette en underlegen 

gruppes handlinger som motstand. Selv om «motstandsstrategier» (resistance) og 

«håndteringsstrategier» (coping) opererer i samme spektrum og til tider møter hverandre, er 

det et analytisk skille her. Han tilføyer:  

Questions of why power is resisted in particular ways, at particular times, and by 

particular people cannot easily be answered. A more comprehensive account of the 

differential forms of resistance and compliance requires an analysis of the nature of 

power, the social context, and the experiences and expectations of individual prisoners 

(2009:97).  

 

Ashely Rubin (2015) har nylig bidratt til denne debatten. Hun drar Crewe sitt perspektiv enda 

lengre og hevder at en bør holde et «strengt» skille mellom motstand og det hun kaller 

«friksjon». Ifølge Rubin har mye av (den ovennevnte) forskningslitteraturen overbrukt, og til 

og med misbrukt, begrepet motstand. For Rubin er mange praksiser forskere tidligere har kalt 

motstand (slik som Bosworth & Carrabine og Ugelvik) heller friksjon: Det er automatisk 

motstand som mennesket helt nødvendig eller naturlig utøver som resultat av ekstremt 

kontrollerte omgivelser (Rubin 2015: 5). Motstand kan, ifølge Rubin, heller forstås som 

«consciously political behavior associated with some grievance or rights claim or intended to 

bring lasting change to the prison regime» (2015: 14). Friksjonen eksisterer når det er fravær 

av politisk intensjon. Her er det den innsattes intensjoner som får forrang, snarere enn 

handlingens konsekvenser eller dets kontekst. Konsekvensene av ikke å ha et slikt skille er, 

ifølge Rubin, at forskere tillegger mennesker og handlinger intensjon og mening uten å vite 

hva intensjonen og meningen er.  

 

Det er vanskelig å være uenig med Rubin om at motstandsbegrepet ikke bør tolkes i «løs 

forstand», for å bevare dets teoretiske og analytiske fruktbarhet. Å holde et slikt strengt skille 
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som Rubin antyder, vil kunne gi fordeler i form av at ulike forskere med ulik bakgrunn kan 

komme frem til samme kategorier, og slik sett føre en viss enighet om motstandsbegrepet ‒ 

uavhengig av datamaterialet som ligger til grunn. Men samtidig er det også vanskelig å være 

enig med Rubins (og andre forskere som holder et slikt strengt skille) teoretiske skille, da 

denne drar med seg noen viktige metodologiske og teoretiske utfordringer. Slik jeg ser det vil 

disse utfordringene tappe hennes motstandsbegrep for forklaringskraft: For det første, 

hvordan griper vi fangenes/innsattes egentlige intensjoner og meninger? For eksempel, 

hvordan vet vi at verbale uttrykk om intensjon og mening ikke er et resultat av informantens 

ønske om å stille seg selv i et godt lys? (se også Mjåland 2015a: 71.) For det andre, og 

beslektet med førstnevnte, må det ligge en bevisst politisk intensjon før en kan tolke 

handlingen som motstand? Og hvordan kan vi ha «bevis» for dette, slik som Rubin (2015, s. 

4, 13, 14) etterspør? I så fall forutsetter et slikt perspektiv at forskeren forstår narrativer som 

«records» av virkeligheten (Presser 2009). I praksis kan nok ulike faktorer sette hinder for 

dette. Dessuten, hvis bekymringen til Rubin er at vi risikerer å tolke «alt» som motstand, kan 

denne frykten snus på hodet: Ved å innta Rubins skille kan vi risikere at «ingenting» blir 

motstand. 

Da er det lettere å være enig med Crewe (2009:97) og Ugelvik (2011: 14, 60‒63). For selv om 

Crewe understreker at det er viktig å holde et analytisk skille mellom «coping» og 

«resistance» og at mening og intensjon bør tillegges plass i motstandsbegrepet, påpeker han 

samtidig at den spesifikke motstandsformen må sees i sammenheng med den spesifikke 

maktformen. I Crewes perspektiv synes den sosiale konteksten å være like viktig som 

intensjonen med en handling, hvilket står i motsetning til Rubins perspektiv. Crewe (2009: 

234) skriver for eksempel at «the institutional environment structures the meaning of and 

motives for resistance». Innenfor Trandums rammer er innsatte for eksempel sterkt berøvet 

for handlingsrom. De er svært begrenset i bevegelsesfriheten, de kroppsvisiteres ved hvert 

besøk av eksterne personer og besøk til eksterne institusjoner, de har betydelig mangel på 

aktivitetstilbud og lever også i en uforutsigbar tilværelse. Fordi intensjonen med oppholdet er 

utelukkende eksklusjon – og ikke fremtidig inklusjon, slik som i fengsel – står innsatte på 

Trandum vesentlig svakere når det kommer til rettigheter og «goder» et ordinært norsk 

fengsel kan tilby.  

Med dette utgangspunkt er det rimeligere å være enig med Thomas Ugelviks (2011:60-63) 

utvidelse av Crewes (og andre lignende perspektiver) tilnærming til motstandsbegrepet. Dette 
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betyr at jeg i denne oppgaven skriver meg tett opp til Ugelviks tilnærming til 

motstandsbegrepet. I et slikt perspektiv kan motstandsformene rette seg mot Trandum som et 

kontroll- og administrasjonsapparat, men de kan også dreie seg mot rutiner og monotonien 

interneringen innebærer. Slike motstandsformer vil altså være nærmere «coping» i Crewes 

forstand, og i alle fall nærmere «friksjon» i Rubins forstand. I dette utgangspunkt må ikke 

motstandens formål bare være å unndra seg kontrollen, eller å ha eksplisitte politiske 

intensjoner om varige endringer for internatregimet. Formålet kan også være å møte 

kontrollen på en tilfredsstillende måte, og den kan også være å unndra seg statens og 

institusjonens blikk og kategoriseringer (2011:63). For personer som stiller så svakt som 

innsatte på Trandum – innsatte som på flere måter stiller svakere enn Norges svakeste – vil 

selv svært små, trivielle og skjulte praksiser få stor betydning.  

3.3 Studier av utlendingsinternater 

Selv om utlendingsinternatet på Trandum er unikt i en norsk kontekst, finnes det selvsagt 

lignende institusjoner i mange andre land. Også fra internasjonalt hold er den forskningsbasert 

kunnskapen om utlendingsinternater mager, med teoretiske studier som unntak (se spesielt 

Griffiths 2013, 2014). Det er særlig mangel på etnografiske studier av slike institusjoner og 

deres interne liv, selv om interessen for det har begynt å få sin akademiske oppblomstring. 

Med unntak av noen få etnografiske studier fra europeiske land (f.eks. Campesi 2015) er det 

spesielt forskere fra Storbritannia som har levert viktige bidrag. En nøkkelperson her er Mary 

Bosworth (2014) som har gjort den første britiske studien av hverdagslivet i britiske 

utlendingsinternater. Bosworth stiller i denne boken spørsmål om hva formålene med 

utlendingsinternater er, hvordan de opererer og hvordan de legitimeres. Spørsmålene besvares 

med bakgrunn i hennes rike datamateriale, som består av observasjoner og intervjuer fra seks 

britiske utlendingsinternater. I denne studien viser hun blant annet hvordan innsatte strever 

med å forhandle om en sosial identitet i en «pinefull» kontekst preget av mye håpløshet og 

frustrasjon, hvordan de får tiden til å gå, samhandlingen mellom innsatte og ansatte og 

deltakernes store oppmerksomhet rundt saksgangen med myndighetene. Opplevelsene og 

erfaringene er viktige å forstå i en tid preget av «massemobilitet», skriver Bosworth.  

I denne studien utviklet Bosworth også det hun kaller «Measuring Quality of Life in 

Detention» (MQLD), som er inspirert av Alison Lieblings opprinnelige «Measuring Quality 

in Prison Life» (MQPL). Metoden ligner en form for spørreundersøkelse som kartlegger 
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livskvalitet og tilfredshet blant innsatte, som fungerer som supplement til intervjuene og 

observasjonsdataene (se Bosworth og Kellezi 2012, 2015).  

Sarah Turnbull (2016) har også interessert seg for britiske utlendingsinternater og har nylig 

bidratt til å fylle det akademiske tomrommet. I sin artikkel Stuck in the Middle: Waiting and 

Uncertainty in Immigration Detention beskriver Turnbull hvordan innsatte opplever «å vente» 

i utlendingsinternater preget av uforutsigbarhet.  

Både Bosworth sin studie og Turnbull sin artikkel er relevante i denne oppgaven, men det er 

viktig å merke seg at det er noen viktige forskjeller mellom britiske utlendingsinternater og 

Trandum. I motsetning til Norge har ikke Storbritannia underskrevet returdirektivet 

(Silverman og Massa 2012), og derfor er det ingen øvre grense for lengden på interneringen 

(se punkt 2.1 for oversikt over lengden på interneringen i Norge). Dette betyr at innsatte i 

britiske utlendingsinternater i teorien kan interneres «livet ut», selv om dette i praksis ikke 

skjer (Silverman og Massa 2012; Bosworth 2014). Dessuten, Storbritannia har totalt elleve 

britiske utlendingsinternater, og sikkerhetsnivået varierer mellom internatene (GDP, 2011). 

Det er rimelig å tro at disse forskjellene er grunnen til at hverdagen på Trandum er noe 

annerledes strukturert enn hverdagen i mange britiske utlendingsinternater. I noen av 

internatene Bosworth (2014: Kap. 4) studerte, for eksempel, kunne innsatte benytte seg av 

«IT-rom» (med tilgang til Internett), «kunst- og håndverk-rom» og hadde større tilgang til 

fysisk aktivitet (se også Turnbull 2016; Hughes 2016). Som jeg har vist er ingen av de 

ovennevnte aktivitetene tilgjengelige for innsatte på Trandum, der internatet er karakterisert 

av et høyt sikkerhetsnivå. Når det er sagt, betyr ikke dette at innsattes erfaringer og 

opplevelser med britiske utlendingsinternater ikke er sammenlignbare med perspektiver fra 

Trandum. Snarere, som jeg skal vise senere, samsvarer flere av mine funn med de britiske 

studiene.  
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4 Data og metode 

Valget av metoden deltakende observasjon var naturlig og selvsagt. For å få innsikt i denne 

komplekse institusjonen og dens daglige liv, så jeg det som essensielt å forsøke å skaffe 

kunnskap gjennom førstehånds erfaringer: Ved å snakke med hovedaktørene, se hendelsene 

fra de ulike aktørenes perspektiv og observere deres samhandling. Selv om vi har noe 

kunnskap om institusjonen i form av tilsynsrapporter, årsmeldinger, instrukser og statistikker, 

vil deltakende observasjon åpne opp for å få innblikk i aktørenes meninger, perspektiver og 

opplevelser. Dessuten gir deltakende observasjon rom for å vite noe om forhold der man 

handler rutinemessig og selvsagt (Finstad 2000), og samtidig gi et mer sammensatt bilde av 

både meninger og handlinger (Fangen 2004).  

Datamaterialet som ligger til grunn for denne oppgaven er et resultat av et feltarbeid over en 

intensiv tre ukers periode i november 2015. Jeg tilbrakte totalt 83 timer i feltet, fordelt på 

elleve dager. Her hadde jeg daglig samhandling med innsatte og ansatte og deltok også i deres 

daglige aktiviteter og gjøremål. Jeg gjennomførte også elleve intervjuer med innsatte og seks 

med ansatte. I tillegg til dette hadde jeg selvsagt en rekke uformelle samtaler med innsatte og 

ansatte. Feltøktene varierte i lengde, alt mellom seks og ti timer. Noen dager hadde jeg ingen 

intervjuer og andre dager kunne jeg ha opp til fire intervjuer på samme dag. Naturligvis 

varierte også intervjuene i lengde ‒ gjerne et sted mellom en og to og en halv time. 

Som jeg allerede har nevnt er «de innsatte» i denne studien «langtidsinnsatte». Jeg valgte å 

fokusere på denne gruppen fordi det er deres opplevelser og erfaringer som er mest relevante 

for å belyse problemformuleringene mine. Selv om opplevelsene til kortidsinnsatte også 

hadde vært interessante, er det likevel de langtidsinnsatte som forholder seg til institusjonen 

over tid. Det er de som daglig forholder seg til ansatte og det større systemet. Det er de som 

kjenner institusjonen best og det er dem institusjonen kjenner best.   

4.1 Adgang til feltet 

Mange samfunnsforskere får utfordringer med tilgangen til de respektive feltene. Dette kan 

være spesielt utfordrende for prosjekter som berører sensitive og lukkede institusjoner, slik 

som fengsler (Liebling 1999; Crewe 2009). Det har blitt gjort få etnografiske studier av 

utlendingsinternater, men de studiene som finnes på feltet synes også å ha opplevd store 
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vanskeligheter med adgang (se f.eks. Bosworth 2014). At en slik adgangsprosess kan være 

krevende, frustrerende og en prøve for tålmodigheten, har jeg fått kjenne på. Til tider så det 

ikke så lovende ut, men takket være velvilje fra de flere involverte etatene og uvurderlig støtte 

og engasjement fra veileder, Willy Pedersen, kom jeg omsider til måls. En forenklet versjon 

går som følger: 

Jeg startet med å søke om prosjektsamarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet (JD), 

via Vitenskapsbutikken, som etter dialog viste stor velvilje til prosjektet såfremt de andre 

etatene sa seg enige. JD formidlet prosjektet mitt til Politiets utlendingsenhet (PU), som igjen 

formidlet prosjektet til ledelsen på Trandum. PU møtte prosjektet med engasjement og 

velvilje, men likevel viste det seg at det var mange e-poster, flere søknader og instanser som 

jeg måtte igjennom før endelig godkjenning. Etter tett dialog med representanter fra PU og 

systematisk gjennomgang av forskningsetikk og regler underlagt justissektoren, innså jeg at 

jeg måtte søke om dispensasjon fra taushetsplikten. Eller for å være helt korrekt: Jeg måtte 

sende søknad om det var nødvendig å søke om dispensasjon fra taushetsplikten. Dersom 

dispensasjon er nødvendig, må dette vanligvis fremlegges for Rådet for taushetsplikt og 

forskning, som er et kollegialt organ under Justisdepartementet (Bjørgo og Myhrer 2007). 

Skrekkhistorier eksisterer, og de kan oppsummeres med at en slik vurdering krever tid – noe 

en masterstudent naturligvis ikke har. I mellomtiden var jeg i løpende dialog med NSD som 

kommuniserte at endelig godkjenning av de ovennevnte aktørene måtte være på plass før de 

kunne gi sin godkjenning. Mange e-poster senere viste imidlertid Politidirektoratet (POD) 

velvilje til prosjektet og hensyn til dens tidssårbarhet. POD vurderte at dispensasjon fra 

taushetsplikten ikke var nødvendig for dette prosjektet, på bakgrunn av at samtykke skulle 

innhentes og at informasjon om aktørenes identitet og/eller saksgang ikke var nødvendig. Det 

som dermed gjensto for å få formell adgang var møter med representanter fra de respektive 

etatene og endelig godkjennelse fra NSD (se vedlegg). Møtene inneholdt blant annet 

kontraktsignering, gode innspill og praktiske ordninger rundt datainnsamlingen 

4.2 Forskerens rolle og posisjon 

Et ideal ved gjennomføringen av deltakende observasjon er en god balanse mellom deltakelse 

og analytisk distanse. Imidlertid vil forskerens rolle variere, eller såkalt «observasjonsrolle» 

(Tjora 2012:52), avhengig av forskningsspørsmålene og hva som er praktisk mulig. Jeg deltok 

i daglig samhandling med både innsatte og ansatte. Jeg drakk kaffe med dem, så på TV, spilte 
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brett- og ballspill, spiste lunsj eller middag og deltok i aktiviteter på aktivitetssenteret – for å 

nevne noe. Jeg snakket med ansatte om deres arbeid, jeg deltok i samtaler og humor på 

vaktrommet, men jeg gjorde ikke politiarbeid. Jeg låste ikke innsatte inn og ut av rommene 

sine, jeg visiterte ikke innsatte eller deres rom og jeg skrev ikke rapporter om innsatte eller 

hendelser. Motsatt: Jeg hadde lange samtaler med innsatte om opplevelsen av å være innsatt, 

opplevelsen av å være internert på Trandum, men jeg var ingen innsatt. Jeg ble ikke låst inn i 

og ut av et enerom, jeg ble ikke kroppsvisitert og jeg kunne når som helt spasere ut av 

institusjonen. Slik hadde jeg forskerrollen som Katrine Fangen (2004: 103) og Raymond Gold 

(1958 i Tjora 2012: 53) kaller for «(delvis) deltakende observatør»: Jeg var interessert i å 

forstå de innsattes og ansattes situasjon og posisjon, men jeg var ingen innsatt eller ansatt, og 

slik deltok jeg ikke på en måte som lot meg «føle meg som en innsatt/ansatt».  

I tillegg til en slik deltakerrolle kan også forskerens «ytre kjennetegn» eller de «strukturelle 

forskjellene» til deltakerne påvirke relasjonen til deltakerne (Fangen 2004: 117). Faktorer som 

min unge alder, mitt kjønn og min posisjon som student har helt åpenbart vært avgjørende for 

relasjonen jeg har hatt til både innsatte og ansatte.  

Før jeg kom i gang med datainnsamlingen var jeg av den oppfatning av min minoritetsetniske 

bakgrunn kunne være til min fordel i feltarbeidet. Dels hadde dette sammenheng med at jeg 

trodde det kanskje var lettere å etablere kontakt og relasjon med innsatte, som kanskje kunne 

syntes det var lettere å snakke med en forsker som selv ikke var opprinnelig norsk. Og dels 

hadde dette sammenheng med at jeg trodde flere innsatte hadde albansk opprinnelse, slik at 

min bakgrunn på denne måten kunne lette noen av språkbarrierne. Imidlertid ble begge 

antakelsene mine svekket. Noen innsatte la ikke merke til min ikke-norske bakgrunn, mange 

brydde seg ikke om denne forskjellen og andre ignorerte den. Det var kun et par innsatte som 

var opptatte av min bakgrunn, og det hadde sammenheng med at de hadde venner eller eks-

kjæreste med samme bakgrunnen. De andre som erkjente min ikke-norske bakgrunn kunne 

finne på å spørre om hvor lenge jeg hadde bodd i Norge og lignende, men jeg ble som oftest 

kategorisert som norsk av disse. Da de snakket om Norge, var det ofte «you». Andre igjen 

kunne beklage sine uttalelser «I`m sorry for these words about your country» eller «I'm sorry, 

this is your country but this motherfucking country…» En innsatt ble lettere irritert over at jeg 

sa jeg hadde innvandrerbakgrunn. Han kommenterte at det var «bullshit» fordi jeg så ut som, 

pratet som og til og med gikk som en nordmann. Ifølge den innsatte var det «skam» å si at jeg 

ikke var norsk, og at det var så typisk «white people». Et par av informantene mine hadde 



34 

 

selv albansk opprinnelse ‒ noe jeg opplevde som fordelaktig. En av dem hadde lagt merke til 

navnet mitt på informasjonsskrivet, som hang på oppslagstavlen, og hadde informert en ansatt 

om at «hun der er albansk. Hun kan snakke med meg hvis hun vil». Å etablere relasjon med 

disse informantene gikk mer «smidig» og jeg ble ikke møtt med like mye mistenksomhet av 

dem som jeg gjorde av flere andre. Her var det lettere for informantene å inkludere meg: «Ja, 

men du vet jo hvordan det er».  

Årsaken til at min minoritetsetniske bakgrunn ikke fikk en så avgjørende betydning (med 

unntak av informantene med albansk opprinnelse) er trolig variert. Dels kan dette ha 

sammenheng med at min opprinnelse ikke var utbredt blant de innsatte og derfor ikke en 

realitet som fikk betydning for dem. Jeg hadde for eksempel ikke språkevnene til å 

kommunisere på utbredte språk ‒ slik som arabisk. Dels kan dette også ha sammenheng med 

at flere ansatte hadde minoritetsetnisk bakgrunn selv. Flere av dem hadde land-bakgrunner 

som var utbredte på Trandum, og slik sett skilte ikke jeg meg ut på noen måte.  

Selv om min minoritetsetniske bakgrunn ikke fikk så stor betydning for relasjonen til innsatte 

(og ansatte), har mitt utgangspunkt som ung, kvinnelig student dratt med seg fordeler og 

ulemper i prosessen.  

4.3 Tillit og relasjonsbygging 

Fordelene kom særlig til syne i relasjonsbyggingen med de ansatte. Som allerede nevnt har 

Trandum møtt mye ekstern kritikk, og jeg var dermed forberedt på å bli møtt med skepsis 

angående min posisjon og mine intensjoner med masteroppgaven. Imidlertid ble ikke dette 

tilfellet, hvor jeg opplevde at nærmest alle ansatte tok meg imot med positiv nysgjerrighet og 

åpenhet. Ansatte hadde åpenbart fått god informasjon om prosjektet, og jeg opplevde at de 

fleste ansatte var ivrige etter å dele sin kunnskap og refleksjoner med meg. Det kan tenkes at 

jeg har blitt møtt med så stor åpenhet fordi en ung student oppleves som mindre «truende» 

enn en eldre, mer etablert forsker. Goffman (1989 i Fangen 2004: 118) har for eksempel 

påpekt at det kan være fordelaktig å være ung når du er i feltarbeid. Han skriver at det synes 

rimelig at en ung person vandrer omkring i halv-svime og undrer på hva andre holder på med. 

I Nære fremmede (1996) skriver Dag Album at hans alder – gjennom ulike feltarbeid – spilte 

en viss rolle i relasjonsstilen til deltakerne. Under sine første prosjekter opplevde han at han 

kunne spille på «ungdommelig usikkerhet og nysgjerrighet». Senere opplevde han endring i 
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forventningene til de han møtte, gjerne i retningen av «mer seriøst prosjekt» ‒ et prosjekt som 

var nyttig og meningsfullt (Album 1996: 245).  

Det kan tenkes – som Album påpeker – at om jeg hadde vært en eldre, mer etablert fagperson, 

hadde ansatte kanskje tatt meg mer seriøst og forventet et mer seriøst prosjekt. Men det 

trenger ikke å være negativt at unge feltforskere ikke møtes med høye forventninger. Det kan 

kanskje være en fordel, for kanskje gjorde dette at ansatte var mindre skeptiske til mine 

intensjoner og slik mindre såre for kritikk.  

Noen ansatte satte spørsmålstegn bak min unge alder, mens andre uttrykte seg imponerte over 

den. Noen ansatte, og særlig de som hadde en relasjon til sosiologi eller kriminologi, ønsket å 

«teste» kunnskapene til den unge, naive studenten. For eksempel fikk jeg spørsmålet om hva 

Nils Christie egentlig mente med at «kriminalitet finnes ikke», om noen av verkene til 

Thomas Mathiesen og om hvor sosiologien/kriminologien befinner seg i forhold til 

politivitenskap. De vage og ikke-håndfaste svarene de fikk i respons bekreftet nok antakelsen 

deres om en naiv student, og deres oppfattelse av sosiologien/kriminologien «som det mest 

svevende politistudiet bestod av».  

Fra begynnelsen opplevde jeg at jeg var en del av politiansattes «back stage». Ofte opplevde 

jeg at ansatte bare godtok at jeg satt ved siden av dem mens de snakket om innsatte og annen 

intern informasjon ‒ som om jeg ikke skulle vært der. Det hendte at en av dem kommenterte 

noe lignende «ojsann, satt du her, ja? Ikke ta med dette i oppgaven a» eller «oj, nå hørte 

studenten det. Jaja, hun har hørt så mye nå at hun er sikkert blitt immun mot pisspreikinga 

vår». Andre igjen fleipet og sa at jeg umulig kunne huske alt som ble sagt, fordi de ikke 

observerte meg notere underveis. Andre ganger ble posisjonen min gjort om til humoristisk 

materiale. Her fleipet vi for eksempel frem og tilbake om mine potensialt katastrofale artikler 

i media om ansatte, eller om at alarmen min egentlig var utstyrt med taleopptak for å 

eksponere alle ansatte. Denne fleipingen kan trolig sees på som et tegn på inklusjon (Ugelvik 

2011: 41) og som et symbol på at min posisjon og deltakelse i institusjonen var «ufarlig». 

Denne ufarligheten har trolig sammenheng med min alder og posisjon som student, men 

kanskje også av den grunn at jeg var en ekstern kvinne. Det er overvekt av mannlige ansatte 

på Trandum, og det kan tenkes at det er lettere å se på en ung kvinne som mindre farlig i 

makthierarkiet mennene imellom. Katrine Fangen (2004: 127) skriver for eksempel at 

utenforstående menn i mannsdominerte miljøer trolig blir møtt med mer mistenksomhet og 

testet på ulike måter ‒ i alle fall i større grad enn utenforstående kvinner. Menn kan bli 
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oppfattet som «rivaler», mens kvinner kan være «ubetydelige». Av mannlige ansatte ble jeg 

til tider en de hadde beskyttelsesbehov for, en de skulle hjelpe og belære – hvilket er en 

posisjon jeg tror kom godt med i dette feltarbeidet.  

Det betyr ikke at en forskereffekt ikke er til stede når forskeren er (kvinnelig) student, men det 

kan tenkes at det er lettere å oppfatte en ung forsker (student) som en lærevillig og interessert 

deltaker, framfor en kritisk observatør.  

Å være ung, kvinnelig student var i startfasen en utfordring i møte med de innsatte, kanskje 

litt mer utfordrende enn hva jeg hadde antatt. De første dagene opplevde jeg at jeg enten ble 

fullstendig ignorert av innsatte eller at jeg fikk mye uønsket seksuell oppmerksomhet – 

spesielt fra de yngre gutta. Feltnotater fra den første uken vitner om flere episoder med 

ubehagelige kommentarer rundt mitt kjønn. Kommentarene kunne være alt fra uskyldig 

flørtende kommentarer, slik som: «I think you are pretty and nice» til noe mer ubehagelig i 

karakter, slik som: «Oh my god, oh baby» etterfulgt av stønnelyder. En annen gang overhørte 

jeg en innsatt si til en annen «She can come to my room, I can teach her something». Ved to 

anledninger overhørte jeg en (og samme) gjeng ha «gjettelek» om personlig informasjon 

knyttet til meg. Her var det blant annet av interesse å gjette min skostørrelse, behå-størrelse, 

min kroppsvekt, hvor ofte jeg trente, om jeg røykte/brukte snus, om jeg likte vin eller øl best, 

antallet sexpartnere og om jeg prefererte å ha omgang med kun nordmenn, eller om jeg var 

åpen for andre nasjonaliteter også. Da ord ikke ble brukt, hendte det at jeg fikk flørtende smil, 

slengkyss og flørtende blunking.  

Selv om jeg opplevde disse kommentarene som pinlige og ubehagelige – og lysten til å 

irettesette dem var tidvis stor – valgte jeg å stå i ubehaget og ignorere denne uønskede 

oppmerksomheten. På tidspunktet og i ettertid så jeg på dette som en form for testing, og jeg 

var og er av oppfatning at en «snerpete» holdning kunne ha truet den skjøre tilliten mellom 

innsatte og meg. Slik oppmerksomhet kan også sees på som et beskjedent funn. At kvinnelige 

feltforskere møter uønsket seksuell oppmerksomhet, er ingen nyhet, spesielt i miljøer som er 

mannsdominerte (Fangen 2004: 129; Bosworth 2014). Phillips (2010) opplevde at hun ble 

posisjonert som et seksualisert kjønnsobjekt, der en innsatt eksempelvis insisterte på at 

intervjuet var et stevnemøte (i Jewkes 2012). Katrine Fangen opplevde også tidvis seksuell 

oppmerksomhet under sitt feltarbeid i det norske nynazistiske miljøet. Eksempelvis overhørte 

hun at to mannlige deltakere kranglet om hvem som skulle få henne til sengs først. Fangen 

(2004) skriver her at hun gjentatte ganger måtte understreke at hun ikke var tilgjengelig på 
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den måten. Også jeg måtte i klartekst fortelle noen innsatte at jeg ikke var interessert i dem på 

en slik måte, men slik uttalelse gjorde jeg kun når deres kommentarer var formulert eksplisitt 

til meg (slik som «can i get your number?» eller «what`s your facebook?»). Da 

kommentarene ble slengt mellom innsatte valgte jeg, slik som allerede nevnt, å ignorere de, i 

håp om at min tause reaksjon skulle avlive kommentarene.  

Denne oppmerksomheten avtok gradvis med tiden, men det viste seg at en annen utfordring 

skulle sette tilliten på prøve. Ugelvik (2011: 42) og Mjåland (2015:95), under hver sine 

etnografiske studier, opplevde begge at innsatte mistenkte dem for å være «politi» og 

«spanere». Også jeg hadde lignende opplevelser, der noen innsatte i begynnelsen var 

overbevist om at jeg var politi. Typiske kommentarer var «No... no, she´s police», eller «I`m 

not stupid. I know police hired you». Jeg brukte litt tid på å avskrive dette ryktet, men så fort 

det ble kjent at jeg ikke var politi ble et nytt rykte født til live. Nå var noen innsatte overbevist 

om at jeg var politistudent som skrev masteroppgave for politiet, med intensjon om å få jobb 

på Trandum i fremtiden.  

I mellomtiden jobbet jeg aktivt med å bygge relasjon med innsatte som jeg anså som sterke 

autoriteter/karakterer i avdelingen. Da jeg først fikk tillit av disse karakterene, begynte 

seksuelle kommentarer å avta, og ryktene om meg som politi/politistudent begynte å viskes 

ut. Innsatte snakket med hverandre om meg, og kommentarene endret seg til « I heard you`re 

a nice girl» eller «you`re not policestudent? Ok, I can talk to you», gjerne etterfulgt av 

refleksjoner om alt som «feiler Norge». Etter at jeg var ferdig med intervjuer med de første 

informantene, observerte jeg at de det gjelder gikk bort til kameratene sine og gikk god for 

meg («talk to her, she`s nice»). Etter hvert ble rekrutteringen av informanter lettere og 

relasjonen til innsatte vesentlig sterkere. Tidvis ble utfordringen snudd på hodet: Jeg fant meg 

selv i situasjoner der det var «dra-kamp» mellom innsatte om hvem som skulle snakke med 

meg.  

Prosessen utviklet seg slik at jeg etter hvert ble en som ble inkludert i deres rutiner, ble 

invitert på rommene for å bli vist ulike personlige gjenstander, jeg fikk innsikt i deres opp- og 

nedturer med rettslige aktører, og flere ganger fikk jeg klar beskjed om ikke å våge å forlate 

feltet uten å ta skikkelig avskjed. Flere ganger ble det også uttalt at jeg var blitt «en av dem». 

Feltnotater fra de to siste dagene vitner også om forsøk på å «gjemme» meg i gangene i 

mellom de siste slagene med intervju, slik at andre innsatte som ønsket å delta ikke skulle føle 

seg oversett.  
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4.4 Mellom innsiden og utsiden 

Posisjonen min kom også til uttrykk i navnene jeg fikk tildelt under datainnsamlingen. Mitt 

faktiske navn ble brukt av et fåtall personer, sett bort fra noen innsattes og ansattes tapre 

forsøk på å uttale det. Blant ansatte gikk jeg noen ganger under etternavnet mitt, andre ganger 

som en variasjon av sosionom/psykolog/sosiolog-dama, ved noen anledninger «vesla», men 

hyppigst av alt som «student». Blant innsatte gikk jeg under kallenavnet «Donna», av og til 

«lady/girl», noen få ganger «princess», men oftest som «student». Jeg så det som en fordel å 

få tildelt navnet «student». Blant innsatte fordi ryktet om meg som politi kunne undergraves, 

men også av den grunn at det kunne bidra til å signalisere at jeg ikke hadde noen myndighet 

ovenfor saken deres. Blant ansatte så jeg det som en fordel delvis grunnet, som allerede løftet 

frem, at min tilstedeværelse som student kunne oppleves som mindre truende – og derav 

mindre kritisk – men også som en påminnelse om at jeg var en utenforstående som søkte 

forståelse. Overordnet så jeg det som en fordel fordi, og dette er poenget, det kan tenkes at 

navnet bidro til å signalisere og forhandle min posisjon til en som verken var helt på utsiden, 

ei heller helt på innsiden.  

Nettopp ved å være en ung, kvinnelig student ble det utfordrende, og nærmest umulig, å være 

en «flue på veggen» i det mannsdominerte miljøet på Trandum. Til tider følte jeg meg som en 

levende lampe som blinket. Blant innsatte av de ovennevnte årsakene, og blant ansatte fordi 

jeg var et «(u)sikkerhetsmoment». Jeg hadde ikke nøkler til institusjonen så jeg kunne ikke gå 

rundt der når det passet meg uten at noen ansatte merket det. Jeg måtte alltid ha en som viste 

meg rundt i avdelingene, som låste opp og igjen dørene til de mange rommene jeg gikk inn i 

og ut av. Mens intervjuene pågikk var det minst en ansatt som var i rommet ved siden av og 

mer eller mindre fulgte med i overvåkningskameraet. Dette var riktignok noe jeg måtte 

«forhandle» meg frem til med ansatte. Den opprinnelige planen til ansatte var at en skulle 

være til stede i rommet mens intervjuene pågikk, noe jeg naturligvis synes var upassende. 

Innsatte på sin side reagerte positivt da jeg høflig avslo slike tilbud. Disse strukturelle 

forskjellene mellom meg som forsker og deltakerne på Trandum gjorde altså at jeg ble svært 

«synlig» i institusjonen. Entusiaster for naturalistisk sosiologi ville kanskje sagt at denne 

synligheten forstyrrer og utfordrer rollen til forskeren som «en flue på veggen», som har som 

oppgave å sitte i et hjørne og beskrive verden som den er. Hvis vi ser på dette fra et 

interaksjonistisk alternativ, slik som hos Mik-Meyer og Järvinen (2005), vil en slik synlighet i 

feltet være lite problematisk. I et slikt perspektiv handler det snarere om å bevisstgjøre og 
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dyrke innsikten at en forsker alltid er til stede i samhandlingen som forsker, med forskerens 

perspektiv (Ugelvik 2011). Forskningsfelt med menneskelige subjekter vil alltid være 

«flyktige» eller «dynamiske», og derfor er det rimelig å påstå at også graden av deltakelse vil 

variere. For min del har åpenbart «synligheten» i institusjonen bidratt til at jeg 

gjennomgående har vært en deltaker, men det betyr ikke at observatørrollen automatisk 

undergraves. Slik Katrine Fangen (2004/2010:73) påpeker, i tillegg til akademisk skolering er 

det også muligheten til å veksle mellom innside og utside, mellom nærhet og distanse, som er 

feltforskerens privilegium og som gir unik mulighet for fortolkning. At deltakelse i feltet 

påvirker feltet man studerer er selvsagt, men dette betyr ikke at en såkalt forskereffekt er en 

feilkilde. Snarere, slik Ugelvik (2011:37) påpeker, er det et helt sentralt metodisk verktøy. 

4.5 Balansen mellom innsatt og ansatt 

I sin bok Fangenes friheter. Makt og motstand i norsk fengsel forteller Thomas Ugelvik 

(2011) hvordan han opplevde Oslo fengsel som et politisert felt, med en tydelig skillelinje 

mellom fanger og betjenter. Ugelvik rapporterer her at han til tider følte han sto med én fot på 

bryggen og én fot i en båt som begynte å drive utover. Jeg kjenner meg igjen i denne 

beskrivelsen og må ærlig medgi at jeg til tider følte meg som en amatør-akrobat på stram line. 

Å ha et prosjekt som hadde et åpent blikk for både innsatte og ansatte var fordelaktig fordi 

begge disse forholdsvis motstridende partene åpnet opp hver sin dør. Men dette ble også 

utfordrende, hvor jeg fant meg selv i vanskelig situasjoner der jeg ble «dratt» mellom innsatte 

og ansatte. Det var under slike tilfeller at balansen min ble testet. For innsatte innebar det å 

overbevise meg om at jeg ikke måtte finne på å la meg lure av alt ansatte viste meg, for det 

var heller spill for galleriet enn realitet. For ansatte var det å vise meg kompleksiteten som 

råder over institusjonen, og aktiv legitimering av arbeidet deres som politi på Trandum. 

Innsatte kunne typisk finne på å stå og snakke stygt om, og peke på, spesifikke ansatte, et par 

meter unna den ansatte det gjaldt og addere at ansatte ikke kom til å gjøre noe med det fordi 

jeg var der. Motsatt kunne ansatte finne på å drøfte utfordringer de har hatt med spesifikke 

innsatte for og til slutt rette seg mot meg og spørre: «hva tror du? Hva slags analyse har du på 

han, har ikke du snakka en del med han?», «Ja, du er jo sånn sosio..log..nom-dame, er det 

ålreit å ha han ut i samfunnet eller?» Å drøfte spesifikke innsatte var noe jeg anså som uetisk 

og ukomfortabelt, så jeg gikk intensjonelt inn for å fremstå som naiv og mumlet følgelig noe 

vagt.  
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Som nevnt er det flere innsatte som sitter på såkalte ID-saker. Eksempelvis kan politiet 

mistenke at landet den innsatte har oppgitt ikke er den innsattes opprinnelige hjemland. Av 

den grunn valgte jeg å ikke ta stilling til om landet den innsatte sa han var fra, stemte eller 

ikke. Av etiske årsaker valgte jeg også å unngå å bemerke meg navnene til de innsatte. Da jeg 

for eksempel skulle ta ut innsatte til intervju, beskrev jeg dem til ansatte etter utseende eller 

nasjonalitet. Dette valget skulle vise seg å utfordre balansen min og nærmest dytte meg av den 

tynne linen:  

Meg: Du … han fra Libya i avdelingen din. Hvilket rom holder han til?  

Ansatt: Uhm … vi har ingen fra Libya i denne avdelingen her? 

Meg: Jo da ... han er fra Libya. Jeg ser han ikke i avdelingen, men han har kanskje fått 

besøk av advokaten sin? 

(Ansatt går gjennom listen sin.) 

Ansatt: Nei, vi har ingen fra Libya her – med mindre du veit noe som vi ikke veit?!  

Meg: Sa jeg Libya? Jeg mente selvfølgelig Liberia. Disse landene begynner å gå i surr 

for meg om dagen … 

Ansatt: Haha, nå begynte jeg å lure om vi burde vite noe her. Liberia er… 

 

Min tilsynelatende naivitet hjalp meg heldigvis ut av denne knipen. Noen vil nok her 

argumentere for at jeg tok side, i så fall ble siden tatt for å beskytte informanten fra en 

potensielt uheldig situasjon (som jeg var med på å skape).  

4.6 Om intervjuene 

Som nevnt består dette materialet av totalt 17 formelle intervjuer, hvor elleve av disse var 

med innsatte og seks med ansatte. Med unntak av to intervjuer ble alle samtalene tatt opp på 

bånd og i ettertid transkribert. Intervjuene varte et sted mellom 1 og 2,5 timer, og alle ble 

gjennomført på politiets utlendingsinternat.  

Kriteriene for deltakelse i intervju har vært, som allerede løftet fram, personer som hadde et 

opphold på Trandum over lenger tid og personer som behersket et språk jeg kunne 
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kommunisere med. Det er et stort mangfold på Trandum, og til tider var språket en utfordring. 

Noen innsatte ønsket gjerne å snakke med meg, men samtalene ble begrenset i nytte og 

omfang grunnet språklige hindringer. Dermed var det helt avgjørende at jeg kom i kontakt 

med personer som behersker et språk jeg også behersker.  

Intervjuene med ansatte ble naturligvis gjennomført på norsk, mens intervjuene med innsatte 

hovedsakelig ble gjennomført på engelsk. Et par intervjuer ble foretatt på norsk og et par 

intervjuer på albansk. Ulempen med dette er åpenbart at innsatte som ønsker å delta og 

utveksle meninger og erfaringer ikke får komme til orde på grunn av språket. Samtidig er det 

rimelig å hevde at dette er en klassisk utfordring i kvalitativ forskning: Personer som er 

ressurssterke (her språklig) og aktive blir ofte overrepresentert i materialet, og ressurssvake 

personer faller utenfor (Tjora 2012). Én mulig måte å håndtere dette på ville vært tolk, men 

jeg foretok et overveid valg om å unngå å benytte meg av tolk, da jeg tror ulempene med en 

slik tjeneste vil undergrave fordelene. Blant annet så jeg det som etisk problematisk med 

tanke på sensitive temaer og informasjon. Det kan også tenkes at tilstedeværelse av en tolk i 

en slik sammenheng kan bidra til at informanter får større behov for å sensurere sine 

meninger og erfaringer. Tolker blir også hyppig brukt av politiet i forbindelse med rettslige 

prosesser (advokat, rettskjennelse og lignende), og tilstedeværelse av en tolk i et 

forskningsintervju tror jeg ville ha gjort interaksjonen stivere, og kanskje kunne dette minnet 

mer om et avhør. Jeg er dermed av den oppfatning at et slikt valg har bidratt til å styrke 

kvaliteten på intervjudataene.  

Intervjuene kan sies å være såkalte «semi-strukturerte intervjuer», hvilket betyr at jeg hadde 

noen forhåndsbestemte temaer og spørsmålsformuleringer (Grønmo 2011; Kvale og 

Brinkmann 2009). Når det er sagt, var det viktig for meg å forsøke å få intervjuet til å 

oppleves som en naturlig samtale som mulig, med tanke på det sensitive innholdet. Dette så 

jeg som spesielt viktig i samtaler med innsatte. For å skape en avslappende tone i en ellers 

formell setting brukte jeg subtile teknikker, slik som for eksempel ikke å notere underveis i 

intervjuet. Intervjuene var også gjennomført relativt ustrukturert. Det betyr at jeg ikke fulgte 

en spesifikk rekkefølge på spørsmål, og lot informantene komme på banen med temaer som er 

viktige for dem. Jeg valgte også å unngå å ha oppmerksomhet rundt spørsmål som omhandlet 

innsattes hjemland og identitet, da jeg oppfattet ganske raskt i feltet at dette var et sårt tema 

for dem. Sårbarheten for slike temaer skyldes naturligvis at mange innsatte på Trandum er 

innsatte nettopp fordi politiet jobber med identitetsavklaring (jf. Kapittel 2). Det betyr ikke at 
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jeg ikke spurte om slik bakgrunnsinformasjon, men det betyr at jeg unngikk å gå i dybden på 

dem. Da hjemland og annen bakgrunnsinformasjon ble tema, var dette noe som informanten 

selv motiverte til. Dette ble gjort delvis for at innsatte ikke skulle føle at jeg, på lik linje som 

representanter fra justissektoren, mistenkeliggjorde de. Dette valget ble gjort også fordi 

innsatte på Trandum generelt har deltatt i flere intervjuer med ulike representanter fra 

justissektoren. Det kan dermed tenkes at de har flere «innøvde narrativer», og slik sett tilsløre 

for potensielt gode data. Jeg er av oppfatning at ved å ha en slik ustrukturert tilnærming kan 

det, i en slik sammenheng, gi større tilgang til naturlige data.  

4.7 Etiske betraktninger 

Å forske på en «lukket» institusjon som utlendingsinternatet drar med seg noen 

forskningsetiske utfordringer. Studien ble selvsagt først meldt til, og godkjent av, 

Personvernombudet for Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD).  

Utfordringene med å forske på politiets utlendingsinternat kan sees i sammenheng med 

anonymitet, konfidensialitet og informert samtykke. I tillegg reiser det seg utfordringer i 

forbindelse med kommunikasjon av taushetsbelagte opplysninger. Som nevnt vurderte POD
12

 

at det ikke var nødvendig med dispensasjon fra taushetsplikten for denne studien. Bakgrunnen 

for avgjørelsen var at jeg skulle innhente samtykke fra deltakere. Samtlige ansatte var 

eksempelvis godt kjent med min deltakelse i institusjonen før jeg begynte datainnsamlingen. 

Jeg sendte et informasjonsskriv om meg og prosjektet til ledelsen, som formidlet det videre til 

ansatte (se vedlegg). Ansatte som jobbet i avdelingene jeg oppholdte meg i visste om 

prosjektet på forhånd. Jeg opplevde aldri at noen ansatte hadde innvendinger til min 

tilstedeværelse i avdelingene og vaktrommene. I uformelle settinger med ansatte informerte 

jeg alltid om hvem jeg var og hensikten med prosjektet. Jeg deltok aldri i formelle samtaler og 

møter om innsatte og annen intern informasjon.  

Innsatte på Trandum kan sies å være en svært sårbar gruppe som befinner seg i en spesiell 

situasjon. Forskningsetiske utfordringer er her særlig forbundet med muligheten for å 

innhente fritt og informert samtykke fra deltakere som befinner seg i en situasjon med 

frihetsberøvelse (Cappelen 2014). I tilfellet med Trandum kan språkkunnskaper belaste denne 

                                                 
12

 Vurderingen ble mottatt per e-post 04.09.2015. Vurderingen er unntatt offentligheten og er derfor ikke 
vedlagt i denne oppgaven.  
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utfordringen ytterligere. Flere praktiske grep syntes rimelige for å håndtere disse 

utfordringene.  

I tråd med forskningsetiske retningslinjer (NESH) var jeg så presis som mulig med henblikk 

på hva deltakelse innebar, og understreket at deltakerne hadde rett til å trekke sitt samtykke 

uten at dette skulle ha noen negative følger. Det var avgjørende for meg at deltakelse i 

prosjektet ikke skulle bli en konsekvens av språklige misforståelser og svikt i 

kommunikasjonen. Som en måte å håndtere denne utfordringen på, og i samråd med ledelsen 

på Trandum, ble det hengt opp en beskrivelse av prosjektet på tavlen i hver avdeling, både på 

norsk og engelsk (se vedlegg). Jeg hadde også et slikt dokument på albansk som ble gitt til 

informanter med albansk opprinnelse. Jeg var også presis i kommunikasjonen overfor de 

innsatte, både skriftlig og muntlig, på at deltakelse ikke ville påvirke saksgangen deres med 

juridiske aktører, hverken positivt eller negativt. Jeg valgte også å innhente aktivt muntlig 

samtykke fra alle. Dette fordi skriftlig samtykke ville forutsatt deres underskrifter med navn, 

og slik ført til at jeg hadde sittet igjen med sensitive opplysninger på papir. 

Ved første møte med innsatte i de fire avdelingene jeg hovedsakelig oppholdt meg i, spurte 

jeg ansatte om de kunne gi en kort informasjon om meg og prosjektet og vise til 

informasjonsskrivet på tavlen. Selv om jeg opplevde en noe mistenksom holdning fra noen 

innsatte (jf. 4.3), opplevde jeg aldri at innsatte hadde uttalte innvendinger til min deltakelse. I 

begynnelsen var jeg svært forsiktig, presset meg ikke på, og lot innsatte ta initiativet og 

komme til meg før jeg engasjerte meg i samtaler med dem.  

I begynnelsen var det noen ansatte som ønsket å vise meg rommene til innsatte. Jeg ba ansatte 

om å spørre de innsatte det gjaldt om de var komfortable med dette før jeg takket ja til 

omvisningen. Jeg spurte aldri om innsattes navn og saksgang. Da jeg skulle ha intervju med 

innsatte i de ulike avdelingene, beskrev jeg dem etter nasjonalitet eller utseende til ansatte. 

Hvis ansatte kommuniserte innsattes navn, forsøkte jeg å unngå å merke meg disse og fortalte 

ansatte at jeg ikke var kjent med noen innsattes navn.  

To innsatte uttrykte at de ikke ønsket å delta i intervju fordi de ikke så poenget med å dele sin 

«smerte» når det ikke kunne påvirke saksgangen positivt. Disse innsatte var imidlertid likevel 

pratsomme under min tilstedeværelse i avdelingene de oppholdt seg i, og delte sine tanker og 

refleksjoner. Men fordi de hadde uttrykt at de ikke ønsket å delta i intervju, valgte jeg å fjerne 
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samtalene og observasjonene om disse personene fra materialet. Slik jeg bedømmer det hadde 

alle aktive deltakere en god forståelse for prosjektet og hva deltakelse innebar. 

Så hvorfor ønsket de aller fleste innsatte å snakke med meg, selv om de visste at dette ikke 

ville påvirke saksgangen? Bosworth (m.fl. 2005) har tatt opp et slikt spørsmål i en artikkel, 

som hun har skrevet i samarbeid med fire fanger som tidligere var hennes informanter. Her 

skriver de at informantene har ulike motiver for å snakke med forskeren. De kan ønske å bidra 

med sine erfaringer og kunnskap, det å snakke med forskeren kan oppleves som et ålreit 

tidsfordriv, og deltakelsen kan gi et emosjonelt utbytte (Bosworth m.fl. 2005). Sistnevnte 

punkt ble uttrykt av flere av mine informanter etter gjennomført intervju. En innsatt beskrev 

det som at samtalen hjalp han med å strukturere sine tanker. Hvis flere opplevde det slik, kan 

dette anses som grunner for «legitimering» av de etiske utfordringene (Cappelen 2014).  

4.7.1 Anonymisering 

Anonymisering har vært helt sentralt i alle leddene ved oppgaven. Jeg noterte for eksempel 

aldri navn eller andre personopplysninger om innsatte og ansatte i transkripsjonene og 

feltnotatene. Enten ble pseudonymer brukt eller koder som «X».  

I selve oppgaven er selvsagt alle navnene til innsatte pseudonymer. Pseudonymene er ment å 

gjenspeile innsattes nasjonalitet. Det er ingenting avansert over måten jeg slik navnga 

deltakerne. Enkle søk på Internett ga gode forslag, men jeg har valgt å inkludere landene 

innsatte sa de var fra, nettopp fordi nasjonalitetene har en analytisk dimensjon. Dette valget 

tror jeg ikke kan skade personene det gjelder. Det er raske og store utskiftninger blant innsatte 

og et stort mangfold på Trandum. Slik vil det være svært vanskelig å gjenkjenne innsatte på 

bakgrunn av deres nasjonalitet. Det er imidlertid ett unntak. Enkelte personer som har sittet 

flere ganger på Trandum, og som politiet er godt kjent med, har fått en annen nasjonalitet. 

Dette valget ble gjort for å forhindre at ansatte kan gjenkjenne informantene.  

Til tross for at betegnelser som «ansatt» ikke gir klare assosiasjoner og kan forbli litt vagt, har 

ansatte likevel ikke fått noen navn. Å tildele ansatte navn har ingen analytisk dimensjon ved 

seg, og dessuten er det vanskelig for meg å vite om eventuelle pseudonymer i realiteten 

gjenspeiler noen ansattes egentlige navn. Det ville i så fall vært forskningsetisk uheldig. Siden 

det er overvekt av mannlige ansatte, og fordi jeg ikke kan kontrollere om ansatte har observert 
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hvem av de ansatte jeg intervjuet, har jeg valgt å betegne ansatte som «han», selv om det i 

noen tilfeller har dreid seg om en «hun». Dette valget har neppe noen analytiske følger.  
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5 Internathverdagens monotoni  

Hverdagene på Trandum er monotone. Dagene består gjerne av lufting i luftegården, røyking, 

TV-titting og fire faste måltider. Tre ganger i uken får innsatte tilbudet om å oppholde seg på 

aktivitetssenteret, der de kan ta del i forskjellige aktiviteter for et par timer om gangen. Hver 

fredag får også innsatte tilbudet om fredagsbønn med en Imam, og noen ganger er det også 

rom for å delta i gudstjeneste. Sett bort fra disse aktivitetene har innsatte relativt lite å foreta 

seg. Innskrenket bevegelsesfrihet, begrenset handlingsrom og en monoton tilværelse utgjør et 

krevende felt å navigere i. Derfor synes innsatte å gi stor betydning til de få rutinene de har 

tilgjengelig. Mye tid går med til å mestre denne hverdagen, og noen ganger innebærer dette 

også motstand. I det følgende er det nettopp hverdagen på Trandum som er av interesse. Dette 

kapittelet kan sees som todelt: Først vil jeg innlede kapittelet med et «tidsperspektiv». Her 

skal jeg vise hvordan uforutsigbarhet kan forstås som et karaktertrekk ved Trandum som 

utlendingsinternat. Deretter vil jeg beskrive hvordan uforutsigbarheten rundt fremtiden 

påvirker hvordan innsatte opplever ventingen i institusjonen. Dernest drøfter jeg hvordan 

innsatte tar i bruk ulike strategier for å håndtere, og noen ganger motstå, ventingen. Dette 

tidsperspektivet kan også forstås som et «bakteppe» for andre delen av dette kapittelet, der 

jeg skal vise hvordan og hvorfor i) religion, ii) mat og iii) røyk får stor oppmerksomhet fra 

innsatte.  

5.1 Tid og Trandum 

«Each minute may be marvelously – or horribly – profound…There are swift hours and very long 

seconds. Past time is void. There is no chronology of events to mark it: External duration no longer 

exists» 

 ‒ Victor Serge (sitert i Cohen og Taylor 1981:96) 

 

Filosofen Truls Wyller (2011) har påpekt at menneskene opp igjennom historien har slitt med 

å begripe tiden, selv om vi i praksis vet hva tid er. Tiden betyr alt og ingenting, samtidig. Den 

har blitt tatt for gitt og blitt overanalysert, samtidig. Tiden er overalt og ingen steder, samtidig 

(Griffiths 2014:1992). Men selv om tid lenge har blitt gjort til en analytisk størrelse i 

samfunnsvitenskapen, mener Griffiths (2014:1991) at litteraturen fortsatt er mager i 

forståelsen av forholdet mellom mobilitet og migrasjon. Hun hevder videre at å innta et 



47 

 

tidsperspektiv vil kunne hjelpe oss å få innsikt i migrasjonsprosesser, inkludert menneskelige 

erfaringer av migrasjonens administrasjon. Tidens betydning for utlendingsinternater har fått 

lite oppmerksomhet, selv om det er en åpenbar viktig tidsdimensjon til stede (Griffiths m.fl. 

2013). Også datamaterialet mitt tyder på at tiden og dens dimensjoner har en avgjørende rolle 

i opplevelsen av internatoppholdet og håndteringen av denne.  

5.1.1 Uforutsigbarhet som et «pinefullt» trekk 

Tiden har spesiell betydning for personer som er frihetsberøvet. Frihetsberøvelse kan sies å 

være kjernen i norsk fengselsstraff. Tap av frihet er administrert av rettsvesenet og pålagt 

individet over en viss periode. Når en dømmes til fengsel, skal en sone straffen sin, det vil si 

frihetsberøvelsen, i en tidsbestemt periode. Frihetsberøvelsens implikasjoner for den 

frihetsberøvede har lang tradisjon i sosiologien. Sykes (1958) har for eksempel poengtert at 

tapet av frihet er et av de pinefulle trekkene til fengselet. Andre forskere har i forlengelsen av 

dette fremhevet at denne opplevde lidelsen har sammenheng med innsattes oppfattelse av, og 

erfaringer med, tid og venting. Matthews (1999:39) skriver for eksempel at institusjonell 

internering endrer måten man oppfatter og erfarer tid. I fengsel dreier det seg om å «slå i hjel 

tid» og få «tiden til å gå» før løslatelsen. Cohen og Taylor (1981: 97) og Torsten Kolind 

(2003:39) beskriver tiden som menneskelig «valuta» og som den største straffen for innsatte i 

fengsel.  

Også innsatte på Trandum er frihetsberøvet, og også de mister egen kontroll over tid. Men 

Trandum og ordinære fengsler er ulike på et viktig punkt: Nemlig at oppholdet på Trandum 

er, i motsetning til soning i fengsel, ikke tidsbestemt. Lengden på interneringen på Trandum er 

ubestemt og kan vare i noen timer, noen få døgn, noen uker eller helt opp til 18 måneder (jf. 

Kap.2.1). Ofte vet de ikke utreisedatoen før én, eller to dager i forveien. Dette resulterer i at 

interneringen på Trandum består av stor usikkerhet og uforutsigbarhet. I likhet med flere 

britiske studier av utlendingsinternater (for eksempel Griffiths 2014; Bosworth 2014; 

Turnbull 2015) fant også jeg at innsatte opplevde uforutsigbarheten som belastende. Innsatte 

berettet om hvordan usikkerheten opplevdes som frustrerende, fortvilende og hvordan den 

ofte ga følelsen av engstelse og håpløshet. Hamid (Tunisia) beskrev det som at den tok fra han 

livet: 
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Because this is lost time for me, you know? It´s lost time, it´s lost life. This is my life. 

I am now 24 years. I have now one month, one month is time. It´s very long time one 

month. People make many thing in one month. What about 2, 3, 4, 5 month? I loose 

life. That´s what I do here. All life is three day: yesterday I cannot change. Tomorrow 

I believe, If I believe til tomorrow, and today.  

 

Følelsen av å «miste liv» eller gå glipp av viktige ting ved å interneres, slik som Hamid 

opplevde det, var noe flere innsatte syntes å dele. Moa (Tsjetsjenia) beskrev det som at «den 

politi tar av livet ditt ett år. Den tar din tid, forstår du hva jeg mener?» Moa og flere innsatte 

bekymret seg her over hvordan interneringen hindret dem i å bruke tid på «fornuftige» ting, 

slik som å ta utdanning eller å jobbe for å tjene penger. Denne begrensningen var særlig 

belastende for de som hadde en familie å forsørge, fordi, slik Ali (Iran) sa, «time here is 

money».  

Denne tidsorienteringen er interessant fordi den peker på et viktig aspekt ved tidsdimensjonen 

til Trandum, nemlig at tid kan forstås som noe som gis av systemet, men også noe som fratas 

av systemet. For å konkretisere: Innsatte i ordinære fengsler vil også bli fratatt tid som 

konsekvens av deres handlinger. Men når innsatte har sonet sin tid i fengsel, gir systemet 

innsatte frihet tilbake, som i sin tur gir grunnlag for inklusjon i samfunnet. For innsatte på 

Trandum er ikke dette tilfellet. Når innsatte er inne i institusjonen, venter de på å slippes ut, 

men i motsetning til innsatte i fengsel, slippes disse ut ved fysisk eksklusjon og inn i den 

fremtidige uforutsigbarheten. De blir fratatt tid, slik som Moa antydet, og i retur får de 

uforutsigbarhet. Sett på denne måten har denne uforutsigbarheten en slags dobbeltkarakter for 

innsatte på Trandum. På den ene siden oppleves uforutsigbarheten i sammenheng med 

frihetsberøvelsen på internatet: De vet ikke hvor lenge frihetsberøvelsen varer. På den annen 

side knyttes uforutsigbarheten til den store usikkerheten rundt fremtiden ‒ etter interneringen. 

Med Sykes (1958) terminologi kan en si at uforutsigbarhet er et av de pinefulle trekkene til 

politiets utlendingsinternat.  

5.1.2 Den pinefulle ventingen  

I det foregående har tidsdimensjonen blitt sett på fra et mer abstrakt nivå. Uforutsigbarhet kan 

særlig knyttes til tid som «fremtid». Samtidig tyder datamaterialet mitt på at tiden også får 
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stor betydning under selve oppholdet, kall det gjerne «nåtiden», selv om disse punktene har et 

komplisert forhold til hverandre for mennesket. Så hvordan oppfattes og erfares tiden under 

selve oppholdet på Trandum? Observasjonene mine og informantenes fortellinger tyder på at 

tiden på Trandum erfares som pinefull venting. Den er pinefull nettopp fordi 

uforutsigbarheten gjør det smertefullt å vente, og slik sett bidrar den til å forme hvordan 

venting oppleves og håndteres av innsatte. Alejhandro (Cuba) beskrev det som at 

usikkerheten ledet til at han ble oppgitt og passiv. En kommer inn i en ventemodus, og alt blir 

frustrerende:  

No, it´s just frustration. You can´t do nothing. You know nothing, you just keep 

waiting, and waiting and waiting. And you don´t know the end of this. That is the 

frustration, you know? 

 

Flere innsatte syntes å dele Alejhandros frustrasjon med venting. Amel (Nigeria) følte at mens 

han ventet la han livet sitt i hendene til myndighetene. Amel uttrykte sinne over 

myndighetene for denne ventingen, og følte det som at myndighetene, i hans ord, spilte «ping 

pong» med livet hans. Lionel (Liberia) uttrykte at han fant det vanskelig å planlegge en 

fremtid han ikke hadde. Han følte han satt og ventet på en «black future». Opplevelsen av 

ventingen ble av Lionel beskrevet med negative følelser slik som frustrasjon, håpløshet og til 

tider sterk angst.  

At mange innsatte på Trandum opplevde ventingen i institusjonen som smertefull, samsvarer 

også med funnene til Bosworth (2014:165-85), som fant at innsatte opplevde usikkerheten 

som «fremmedgjørende». Det er særlig Sarah Turnbull (2016) som har rettet fokuset mot 

opplevelsen av venting i utlendingsinternater. I sin artikkel Stuck in the Middle: Waiting and 

Uncertainty in Immigration Detention løfter hun frem lignende funn om hvordan 

uforutsigbarhet er en stor påkjenning for innsatte, og hvordan innsatte opplever å vente i 

uforutsigbarheten. Her skriver hun at noen innsatte håndterer ventingen og dens lidelse ved å 

avbryte den: De stiller seg samarbeidsvillige med systemet, avslører sin opprinnelige identitet 

og ber om å bli sendt hjem snarest mulig. Her kan de ta i bruk teknikker som å «ringe ned» 

saksbehandlere og advokater for å fremskynde prosessen. En del innsatte, skriver Turnbull, 

deltar i det hun kaller «waiting game» (2016: 11). Her synes Turnbull å være inspirert av 

Khosravi (2014) som poengterer at venting ikke trenger å sees synonymt med «passivitet». 

Sagt på en annen måte: Valget å vente kan forstås, ifølge de ovennevnte forskerne, som en 
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trass-strategi. For disse innsatte oppfattes ventingen som meningsfull og nødvendig for 

fremtiden (Turnbull 2016:12-3).  

Også jeg fant noen av de samme strategiene som Turnbull, og også mange innsatte på 

Trandum valgte å vente i stedet for å «gi opp» og godta uttransporten. Samtidig tyder 

datamaterialet mitt på at Turnbulls perspektiv om «waiting game» kan utvides. Utvidelsen 

kan være en beskrivelse og forståelse av hvordan de som velger å vente faktisk venter. 

Turnbull (2016:69-70) skriver riktignok noe om hvordan innsatte håndterer uforutsigbarheten 

som påføres av internatet, slik som ved å snu seg til religion (et aspekt jeg skal komme tilbake 

til senere). Hvis venting er en strategi i seg selv, slik Turnbull (2016:15) konkluderer med, så 

kan en rekke strategier innenfor strategien «å vente» identifiseres. Hvis venting er en strategi 

i seg selv, hvordan «gjør» innsatte denne ventingen? Datamaterialet mitt tyder på at disse 

strategiene kan sees i internathverdagens detaljer, og slik sett formes strategiene av strukturen 

til hverdagen. 

5.1.3 Tidens tvetydighet 

Innsatte på Trandum beskriver ventingen som langsom og tidvis stillestående. Videre 

beskriver innsatte oppholdet som innholdsløst. Hverdagene går stort sett til spising, TV-

titting, brettspill, lufting i luftegården og røyking. Tre ganger i uken får også innsatte mulighet 

til å delta på ulike aktiviteter på aktivitetssenteret med en varighet på to timer. Alle disse er 

grunnleggende ulike aktiviteter, med fellestrekket at systemet har fastsatt når aktivitetene kan 

skje og hvor lenge de kan gjøres. Disse praksisene og aktivitetene har også en ting til felles: 

Selv om systemet kontroller denne tiden og innsatte ikke kan disponere tiden selv, er disse 

aktivitetene i siste instans «rettigheter» i institusjonen. Såfremt vi ser på «rettighet» i løs 

forstand, det vil si noe som ikke er juridisk nedfelt, men noe de har lov til av systemet – noe 

systemet har bestemt seg for å gi til de innsatte. I tillegg til grunnleggende humane rettigheter 

slik som mat og søvn, har for eksempel innsatte krav på 75 minutter i luftegården, fordelt på 

tre tidspunkter om dagen. Innsatte har krav på å ringe til familie og venner fem minutter om 

dagen. Innsatte har krav på seks timer i aktivitetssenteret i uken. Innsatte kan delta på 

fredagsbønn hver fredag hvis de vil. Igjen har vi med en dobbelthet å gjøre: For ansatte 

innebærer dette at de kontrollerer tiden til innsatte, samtidig som de gir innsatte noe frihet og 

noen krav. Motsatt, for innsatte betyr dette at tiden deres blir fastsatt og kontrollert av 

internatet, samtidig som et visst rom for frihet fås under disse tidsbestemte aktivitetene.  
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Denne kontrollen over tiden synes å være tvetydig. På den ene siden er fratakelse av råderett 

over egen tidsplan en markør for «umyndiggjørelsen» (se Kolind 2003:46) lukkede 

institusjoner produserer. Det er smertefullt å miste muligheten til å disponere sin egen tid. Det 

er smertefullt å ha god tid til å tenke på fremtid. Det er smertefullt å miste muligheten til å 

bestemme selv når en skal gjøre grunnleggende menneskelige aktiviteter, slik som spising og 

soving. På den annen side er det nettopp disse tidsbestemte aktivitetene innsatte kan spille på 

‒ og tidvis motstå systemet på. Det er under situasjoner som berører tidsbestemte aktiviteter, 

eller praksiser, innsatte kan gi ansatte hodebry (og omvendt). 

Eksempelvis påpekte ansatte hvordan de «fikk høre det» om ansatte var noen få minutter 

forsinket til å låse opp dørene til innsatte om morgenen, eller etter ansattes lunsj- og 

middagspauser. Mange innsatte var opptatte av å fortelle meg hvordan de opplevde at ansatte 

ofte avvek (negativt) fra tidsbestemte aktiviteter. For eksempel opplevde innsatte at de for 

ofte fikk to‒tre minutter for lite tid i luftegården, og for sjelden to-tre minutter lenger tid i 

luftegården. Ved en anledning var jeg ute i luftegården med en avdeling der flere innsatte 

ønsket at jeg skulle se på klokken min og bemerke meg at vi alle kom til å måtte gå inn to-tre 

minutter før «tiden var ute». Til disse guttas store forbauselse ble vi fire minutter forsinket, 

det vil si vi fikk være fire minutter lenger enn hva som er fastsatt. Dette skapte lettere 

irritasjon blant noen innsatte. I følge innsatte gjorde ansatte dette unntaket for å imponere og 

lure meg.  

Ved noen anledninger observerte jeg også hvordan noen innsatte «halte ut tiden» til ansatte. 

Under disse tilfellene ble tiden halt ut ved innlåsing
13

 da ansatte enten hadde lunsj eller 

middag. Ansatte måtte gjentakende ganger – noe provosert – be de om å gå på rommene sine, 

for nå var det tid for innlåsing. Innsatte på sin side argumenterte – noe provosert – at de bare 

skal drikke opp noe, eller bare spise opp noe, eller bare bli ferdig hårklipt av en medinnsatt 

eller lignende. Noen brukte også meg som «våpen» og snakket løst og fast med meg mens 

ansatte låste inn resten. Naturligvis valgte ikke ansatte å «tvinge» den innsatte inn midt under 

en samtale med meg. Lignende, men mindre uskyldige hendelser kunne få uheldige 

konsekvenser for den innsatte. De som gjentakende «nekter» å imøtegå slik tilsnakk kan 

risikere å havne på sikkerhetsavdelingen, kjent som isolasjon, selv om dette sjelden skjer. Å 

hale ut tiden på denne måten var noe ansatte noen ganger «gjennomskuet». Et eksempel på 

dette er en ansatt sin reaksjon da en innsatt brukte «lang tid» på å bli med ned for å 

                                                 
13

 Ved lunsj og middag låses alle innsatte inn på rommene sine slik at ansatte kan ha matpause.  
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gjennomføre intervju med meg. Den ansatte kom bort til meg og sa, lettere irritert: «Nå prøver 

han å avmakte oss. Han har satt seg ned og snakker med kompisene sine bare for å dra ut 

tiden din og min. Nå må du dra han ut og snakke med han».  

Under et intervju fortalte en innsatt om en situasjon han hadde vært i, som dreide seg om 

innlåsing ved lunsjtider. Den innsatte beskrev det som at han hadde bedt den ansatte om å få 

ett minutt ekstra «bare for å drikke opp melken sin». Dette hadde ikke blitt møtt på en ønsket 

måte av den ansatte, og resulterte i at den innsatte ble provosert og kastet melken sin på gulvet 

mens han skjelte ut den ansatte. Lignende episoder bekreftet ansatte at de hadde opplevd med 

innsatte. En litt mer uheldig episode dreide seg om en innsatt som ble svært utålmodig og 

utagerte. Jeg hadde avtalt intervju med denne personen, og en time før intervjuet hadde han 

blitt provosert over den ansattes langsomhet med å overføre han til aktivitetssenteret for 

fredagsbønn. Da jeg kom opp til avdelingen for å snakke med denne innsatte, fikk jeg beskjed 

av en ansatt at informanten hadde blitt sendt til sikkerhetsavdelingen fordi han hadde utagert 

og kastet stoler og andre gjenstander rundt seg. Ifølge ansatte ble handlingen gjort fordi den 

innsatte ble utålmodig og irritert over at han mistet tid med deltakelse på fredagsbønnen. Slik 

type utålmodighet kunne ansatte finne på å fleipe om: «Ja, du skjønner, de har det ganske 

travelt her».  

5.1.4 Tid, mestring og motstand 

Eksemplene ovenfor vitner om hvordan små hendelser kan få stor betydning for innsatte. Små 

tidsmarginer gir utslag i provokasjon for begge parter. For utenforstående er dette små 

bagateller, mens for aktørene i institusjonen er det bagateller av stor betydning, og her 

beveger vi oss i landskapet til Thomas Mathiesen (1965) og Ragnar Kristoffersen (1986). 

Innsatte var opptatte av å påpeke disse aldeles marginale tidsavvikene ovenfor meg, men også 

ovenfor hverandre og ansatte. Det kan tenkes at denne klagingen på langsomhet og klagingen 

på ansattes avvik fra tiden er nettopp det Mathiesen (1965) kaller «hyperkritikk», og et 

eksempel på det Kristoffersen (1986) kaller for «bagatellenes tyranni». Å ha en slik 

overdimensjonert oppmerksomhet rundt trivielle forhold kan leses som et resultat av 

mangelen på det Goffman (1967) har kalt for «handlingsøkonomi». Kritikken og 

sensitiviteten til de minste hverdagslige detaljene kan forstås som måter å bevare en viss 

psykologisk verdighet som ellers går tapt under «umyndiggjøringen».  
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De ovennevnte eksemplene kan også forstås som reaksjoner på tiden som en maktform. Å 

hale ut tiden til ansatte, å være overkritiske til tidsavvik og utagere som følge av disse 

avvikene kan sees som strategier innenfor strategien «å vente». Ikke bare godtar de ventingen, 

som ifølge Khosravi (2014) og Turnbull (2016) er motstand i seg selv, men de finner altså 

også måter å mestre og opponere mot ventingen mens de venter.  

Med forbehold om fengselslitteraturens sprikende forståelse av det teoretiske begrepet 

«motstand» (jf. Kapittel 3), og med utgangspunkt i en Ugelvik-inspirert (2011) tilnærming til 

motstandsbegrepet, kan en si at flere av de ovennevnte reaksjonene på tidspraksisene er 

motstandshandlinger. Hvis fratakelse av bestemmelsesrett over tidsplan og internatets 

produksjon av uforutsigbarhet forstås som en maktform, kan en overkritisk holdning til 

tidsavvik og utagering som følge av disse avvikene forstås som motstandsformer. Ikke fordi 

det nødvendigvis ligger politisk intensjon bak handlingene – slik som for eksempel Rubin 

(2015) mener er et krav i forståelsen – men fordi begge handlingene kan forstås som 

konfronterende og motsettende reaksjoner på maktformen. Ved å utagere som følge av 

utålmodighet og tidsavvik viser handlingen at den innsatte ikke finner seg i den konkrete 

maktformen. James Scott (1991:92) leser for eksempel en overdimensjonerende kritikk mot 

avvik som en motstandshandling, selv om den er mindre radikal i formen. Men for personer 

som har begrenset bevegelsesfrihet, et lite handlingsrom, få tidsbestemte aktiviteter og snever 

bestemmelsesrett over egen tidsplan vil selv denne beskjedne motstandsformen tynge 

betydningen av handlingen.  

Når det er sagt, betyr ikke dette at alle reaksjoner på tid som maktform er motstand. Å hale ut 

tiden til ansatte, og å bruke meg som «våpen» for å utsette innlåsingen i noen minutter er ikke 

nødvendigvis motstand. Disse praksisene kan heller forstås som hverdagslige, trivielle og 

uskyldige metoder å håndtere tiden på, og praksiser som beveger seg i landskapet «mestring». 

Disse praksisene vil ikke utfordre makten på noen betydningsfull måte, og heller ikke unndra 

seg den. Men praksisene fungerer som et uskyldig verktøy som temporalt snur om 

posisjonene i maktrelasjonen: Innsatte «tar unødvendig tid» fra ansatte, og innsatte får 

gjennom disse praksisene ansatte selv til å vente. Handlingene får slik en ekspressiv 

betydning i hverdagen. 

Sovemedisin som mestringsstrategi  

Sovemedisin synes å være en populær mestringsstrategi på Trandum. Mange innsatte beretter 

om egen eller andres (over)bruk av sovemedisin. Politiansatte og helsepersonell beretter også 
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om utbredelse av sovemedisin blant innsatte, selv om begrepet utbredelse ikke brukes. Når 

innsattes spørres hvorfor sovemedisin anvendes, legitimeres bruken i første instans ved å 

referere til mangelen på søvn, grunnet ubehagelige tanker rundt fremtiden og depressive 

tanker rundt nåtiden. I siste instans legitimeres bruken av sovemedisin som en måte å få 

natten og den kommende dagen «å gå fortere på». Ønsket er å sovne tidligere og å våkne 

senere. Sistnevnte utfall er selvsagt ikke ønskelig fra helsepersonellets side. Samtidig er trolig 

ikke sistnevnte utfall kjent for helsepersonell, eller annen personell for den saks skyld. Når 

innsatte spørres om hva helsepersonell sier til innsattes bruk av sovemedisin for å sove lenger 

og få dagen til å gå, besvares spørsmålet ved å fortelle stolt at helsepersonell lures til å tro at 

bruken skyldes andre ting. Robar (Irak) humret da han fortalte at han drakk kaffe hele dagen, 

og tok sovepiller om kvelden. Til legen sa han at han ikke klarte å sove hele natten fordi han 

følte seg engstelig og nedstemt.  

Å bruke sovemedisin på denne måten minner om et poeng tidligere heroinmisbruker og 

journalist, Ann Marlow, fremsatte i sin bok How to stop time: heroin from A-Z (1999). I 

denne boken presenterer hun sine personlige analyser av heroinbrukens «hvordan og 

hvorfor». Her tar hun avstand fra den generelle antakelsen om at avhengighet er 

ukontrollerbart. I stedet, slik tittelen hennes antyder, påstår hun at avhengighet (til heroin) i 

stor grad handler om å stoppe overgangen til fremtiden. Det er et symptom på forkjærligheten 

til det forutsigbare. Heroinen, skriver Marlow, stopper tiden. Et lignende poeng kan finnes 

hos Cohen og Taylors (1992) analyser av hverdagens «escape attempts». En av disse 

hverdagslige fluktrutene er ifølge Cohen og Taylor (1992:146-147) bruken av narkotika og 

alkohol: Rusen får tiden til å gå, og den kan fungere som en midlertidig løsning på problemer 

og bekymringer.  

En lignende logikk kan kanskje ligge til grunn for bruken av sovemedisin hos innsatte på 

Trandum. Sovemedisinen kan tenkes å fungere som en måte å stoppe tiden på: Tiden 

sovemedisinen tar over, spiser opp tid som ville blitt brukt til å tenke på depressive tanker 

rundt nåtid og engstelige tanker rundt fremtid. Dessuten bidrar sovemedisinen til at tiden kan 

gå fortere, de monotone dagene kan bli kortere og slik sett bidra til å fremskynde ventingen.  
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5.1.5 Å navigere i tom tid 

Med Kolinds (2003) og Albums (1996) termer kan en si at hverdagen på Trandum består av 

mye «tom tid»: Tid som må fylles med subjektiv væren, hver for seg eller sammen med 

hverandre (Album 1996:34). For innsatte på Trandum har hverdagslivet få detaljer som kan 

brukes for å fylle denne tomme tiden. Derfor synes de få detaljene de faktisk har å få en svært 

stor betydning. Noe lignende var Goffman (1967) inne på i sin studie av psykiatrien. Her 

hevdet Goffman (1967:43) at «denne fremgansmåde med at bygge en hel verden op omkring 

sådanne mindre privilegier er måske den mest betydningsfulde side af klientkulturen». 

For innsatte på Trandum er det særlig rutiner som religionsutøvelse, måltider og røykpraksiser 

som får en slik overdreven oppmerksomhet. Det er disse jeg nå skal rette oppmerksomheten 

mot.  

5.2 Religion 

Religion og religiøse praksiser har fått økt oppmerksomhet i fengselsforskningen. Her har 

litteraturen fokusert på hvordan religiøse programmer synes å ha positiv effekt på tilbakefall, 

forholdet mellom religion og kriminell atferd i og utenfor fengselet (f.eks. Thomas og 

Zaitzow 2006), men også hvordan religion brukes for å håndtere fengselsoppholdet (f. eks 

Maruna m.fl. 2006). I tråd med den ovennevnte forskningen peker også datamaterialet mitt på 

at religion er viktig for innsatte på Trandum. Dette gjelder særlig personer som har muslimsk 

opprinnelse. Generelt kan det sies at Trandum har tilrettelagt godt for religionsutøvelse. For 

eksempel er aktivitetssenteret utstyrt med et bønnerom (og bønneteppe), som fritt kan 

disponeres innenfor de timene innsatte oppholder seg på senteret. Dersom det er nok 

interessenter, kan det holdes gudstjeneste i helgene. Hver fredag får også innsatte tilbud om å 

delta på fredagsbønn som holdes av en ekstern Imam.  

5.2.1 Den spirituelle søkeprosessen 

Flere fengselssosiologiske studier har funnet at innsatte begynner soningen med liten eller 

ingen tilknytning til religion, for deretter å adaptere en mer troende holdning underveis i 

fengselsoppholdet (f.eks. Hamm 2009; Thomas og Zaitzow 2006). Noe lignende synes også å 

være tilfellet på Trandum. Flere ansatte var for eksempel av den oppfatning at innsatte blir 

mer religiøse under oppholdet enn de er før interneringen. En slik forhøyet interesse for 



56 

 

religion ble også bekreftet av flere av de innsatte jeg snakket med. Her fortalte innsatte 

hvordan religionen har bidratt til å gi dem forståelse og aksept for oppholdet, gjerne med 

referanse til at «Han der oppe har alltid en større plan», og at «alt kommer til å ordne seg, så 

lenge man velger å tro».  

Ali (Irak) beskrev det som at han følte han ble beskyttet av Gud, og at «de» (systemet) ikke 

kan overgå Gud og hans plan. Ali satt på Trandum av en grunn, og den grunnen var bestemt 

av Gud. Hvis det var i Guds ønske at han skulle sendes tilbake til Irak, mente Ali at han måtte 

finne seg i det.  

Joban (Gambia) var – mer enn andre – opptatt av å legitimere sine handlinger og tanker ved å 

referere til religion. Ved en anledning var Joban svært nedstemt etter en samtale med sin 

advokat. Nær gråten kommenterte han: «If they make me go back to Gambia, I am going to 

kill myself». Med en litt sjokkert holdning til sin egen uttalelse løftet han hodet og armene 

opp mot himmelen og ba om tilgivelse for sine «syndefulle ord»: «Please forgive me God for 

these sindfull words, I do not mean them. I don`t wan`t to die – I accept the path you have for 

me».  

Også Ming (Kina) var opptatt av religion og Guds planer for han. Ming hadde på det 

tidspunktet hatt et opphold på rundt ni måneder, og han mente at han med tiden hadde blitt 

mer opptatt av religion. Han hadde ingen utdannelse utover fjerdeklasse på grunnskolen, men 

han mente at den beste kunnskapen uansett lå i Bibelens tekster. Ming opplevde det som at 

Bibelen ga han retning og mening når han kjente at oppholdet ble tungt.  

Hvorfor noen innsatte blir mer religiøse underveis i oppholdet kan ha ulike forklaringer. Det 

er godt sosiologisk kjent at mennesket er meningssøkende, og for noen er det naturlig å rette 

seg mot religion, filosofi eller lignende når ikke mening med en situasjon finnes andre steder. 

I noen fengselsstudier har innsattes plutselige interesse for religion blitt sett i sammenheng 

med en drastisk endring av identitet. Maruna m.fl. (2006) har for eksempel betegnet 

konverteringer i fengsel som en form for «narrativ vending». Ben Crewe (2009) fant noe 

lignende i sin studie av et britisk fengsel. Noen innsatte fordømte sitt tidligere selv, og så det 

tidligere selvet som moralsk uforsvarlig og dermed et selv som hadde potensial for endring. 

Disse typene – også kalt «entusiastene» av Crewe – ser fengselsoppholdet som en mulighet 

for forbedring av selvet og «moralsk reparasjon»: Oppholdet kan hjelpe innsatte med å 

transformere det «dårlige selvet» til deres «genuine selv» (2009:157-9). Et slikt skift i narrativ 
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vil hjelpe innsatte med å håndtere oppholdet og stigmaet knyttet til deres status som 

kriminelle personer.  

Også i tilfellet med Trandum fungerer trolig religionen som en måte å håndtere oppholdet på. 

Men i dette tilfellet handler ikke skiftet – i form av forhøyet interesse for religion – 

nødvendigvis om å endre sin identitet fordi det gamle selvet var «moralsk uforsvarlig», slik 

den ovennevnte litteraturen antyder. Dette fordi, som jeg også skal komme tilbake til senere, 

de aller fleste innsatte på Trandum ikke bedømmer seg selv og sine handlinger som 

kriminelle. Denne forståelsen av selvet er for eksempel en av grunnene til at de har problemer 

med å forstå og akseptere at de skal gis et opphold i en fengselsliknende institusjon som – i 

innsattes øyne – bør være forbeholdt moralsk uverdige personer. Frustrasjonen over 

innsettelsen synes å forme innsattes opplevelse av oppholdet som meningsløst og urettferdig. 

Derfor er det rimelig å tro at innsattes forhøyede interesse ikke har like sterk sammenheng 

med ønsket om endring av det sosiale selvet, slik som hos Crewe (2009) og Maruna m.fl. 

(2006). Den forhøyede interessen kan snarere sees i sammenheng med innsattes søken etter 

mening i det som oppleves som et meningsløst og urettferdig opphold. Pedersen, Vestel og 

Bakken (2016:7) er inne på noe lignende når de antar at innsatte i fengsel er i en «spirituell 

søkeprosess». I slike prosesser kan religion ha en dempende effekt på innsattes misnøye. En 

forhøyet interesse for religion under oppholdet på Trandum kan tenkes nettopp er et resultat 

av deres «spirituelle søkeprosess»: Den gir en viss mening til den emosjonelt strevsomme 

situasjonen, og en viss aksept til den meningsløse interneringen og den meningsløse 

hverdagen.  

Samtidig er det et lite, men viktig, analytisk skille her: Å tilskrive hverdagen og interneringen 

mening – gjennom religion – innebærer ikke bare å gi mening til selve oppholdet, men også å 

gi mening til det oppholdet representerer: Nemlig eksklusjon fra landet. Tidligere i dette 

kapittelet viste jeg hvordan livet på Trandum karakteriseres av uforutsigbarhet, både når det 

gjelder lengden på interneringen, men også fremtiden etter interneringen. Dermed kan det 

tenkes at den spirituelle søkeprosessen innebærer et søk etter mening og aksept for den 

uforutsigbare fremtiden, og derav det uforutsigbare livet. Dette syntes å være tilfellet for 

Joban (Gambia) som rettet seg mot himmelen da han han uttrykte at han aksepterte veien Gud 

hadde bestemt for han, og for Ali (Irak) som uttrykte at det var greit for han å bli sendt tilbake 

hvis det lå i Guds ønske. Disse eksemplene er også sammenfallende med funnene til 

Bosworth (2014:180) og Turnbull (2016:69-70), som begge fant at religion ga et visst håp og 
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en viss aksept for den uforutsigbare fremtiden. Den religiøse troen hjelper innsatte å håndtere 

og lindre uforutsigbarheten som et av Trandums «pinefulle trekk».  

5.2.2 Fredagsbønn 

Flere fengselsstudier har pekt på at religiøse aktiviteter i fengsel kan ha en positiv effekt. 

Thomas og Zaitzow (2006:254-56) skriver for eksempel at religiøse aktiviteter kan bidra til å 

redusere følelsen av stress og øke følelsen av velvære. Religiøse aktiviteter kan produsere et 

sunt sosialt fellesskap blant innsatte, og fordi religion gir en form for selvkontroll kan dette 

bidra til å skape en god relasjon mellom innsatte og ansatte, skriver Thomas og Zaitzow. 

Mine observasjoner av innsattes deltakelse på fredagsbønn og ansattes berettelser om disse 

synes å støtte dette perspektivet. Mange ansatte var for eksempel av den oppfatning at 

fredagsbønn har en «beroligende effekt» på innsatte. Flere ansatte hadde lagt merke til at 

innsatte gikk ut av fredagsbønnen med en mer «avslappet holdning».  

Under datainnsamlingen fikk jeg flere ganger muligheten til å observere innsattes deltakelse 

på fredagsbønn. I likhet med ansatte observerte også jeg at innsatte hadde en mer avslappet 

holdning etter seremonien. Men jeg observerte også en endring i hele «rytmen» til innsatte, 

før seremonien. For å konkretisere: Vanligvis observerte jeg at innsatte hadde enten en 

«passiv» og «energiløs» væremåte, eller en urolig og rastløs holdning da innsatte ventet på 

noe. Vanligvis sto de i en klynge, med en noe rastløs – og tidvis irritabel – holdning. Men da 

innsatte skulle gå inn i gymsalen for fredagsbønnen, observerte jeg en vesentlig endring i 

væremåten. Noen innsatte gikk fra å snakke høylytt til hverandre og ansatte, fra å skubbe 

forsiktig (og på en humoristisk måte) til hverandre, til å stille seg rolig i en rekke for å hilse på 

Imamen. Noen rettet seg i ryggen, trakk på smilebåndet og hilste med et fast håndtrykk. Noen 

av de som var mest innesluttet i avdelingene kunne jeg se var blant de som var mest 

engasjerte i å samtale med Imamen. Hvis Imamen sto utenfor gymsalen fordi han snakket 

med ansatte eller meg, satt alle innsatte rolig og stille for seg selv, mens de ventet på Imamen.  

Denne endringen av rytmen har trolig sammenheng med Imamens posisjon. Imamen har en 

sentral rolle i religionen Islam, og dermed naturlig autoritet for personer med muslimsk 

opprinnelse. Innsattes måte å vise respekt til Imamen synes å være ved å ha en rolig og 

kontrollert væremåte i hans nærvær. Fordi mange innsatte var overbeviste om at alt personell 

hadde en hemmelig agenda om å «avsløre» den innsatte, ga mange uttrykk for at de måtte 

være forsiktig med hvem de stolte på og hvem de betrodde seg til. Imamen er sannsynligvis 
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en av svært få personer innsatte gir tillit til, og den eneste autoriteten på internatet som får 

anerkjennelse og respekt.  

5.2.3 Å fylle tom tid med religiøse aktiviteter 

Fortsatt kan vi stille spørsmålet hvorfor innsatte deltar i religiøse aktiviteter? Hvorfor er 

fredagsbønn populært blant innsatte på Trandum? Disse spørsmålene har flere mulige svar.  

En måte å se dette på er religiøse aktiviteters sosiale effekt. Fredagsbønnen på Trandum kan 

sees i sammenheng med det Collins (2004) har kalt for «vellykket samhandlingsritual». I 

Collins perspektiv er det fire elementer som er til stede i et samhandlingsritual: 1) to eller 

flere personer (deltakerne i gymsalen), 2) en grense mot ikke-deltakere (ansatte), 3) felles 

oppmerksomhet på et felles objekt eller en aktivitet (bønn) og 4) deltakerne har en felles 

emosjonell erfaring (interneringen). Med Collins kan vi forstå fredagsbønnen som et vellykket 

samhandlingsritual som skaper en form for gruppesolidaritet blant deltakerne. Den markerer 

at innsatte er i samme situasjon, med samme «smerter» og med samme håp for fremtiden. 

Fordi Imamen holder seremonien – og dermed initierer samhandlingsritualet– og fordi 

Imamen er en av få personer som får tillit av innsatte, vil trolig også Imamen inkluderes i 

denne gruppesolidariteten. Imamen blir trolig posisjonert av innsatte som en som er på «deres 

side». Men slike ritualer kan også gi individuelle fordeler ‒ slik som «emosjonell energi». I 

denne sammenheng kan det tenkes at fredagsbønnen bidrar til å dempe frustrasjonen rundt 

interneringssituasjonen, og gi emosjonelle fordeler som styrke, selvtillit (Collins 2004:40) og 

kanskje også følelse av håp for fremtiden. 

En annen måte å se dette på er i sammenheng med den tidligere omtalte «tomme tiden» 

(Kolind 2003), eller det Goffman (1967:57) har kalt for «dødt hav». Å delta i religiøse 

aktiviteter kan forstås som en av svært få områder som kan brukes for å få «tiden til å gå», en 

måte å håndtere ventingen i institusjonen og således en måte å forkorte den monotone 

hverdagen. Hvis dette er tilfellet, kan en slik argumentasjon kanskje bidra til å forklare 

hvorfor jeg observerte at to innsatte som fortalte at de var kristne også deltok på fredagsbønn 

med Imamen.  

Sett slik kan kanskje religiøse aktiviteter i institusjoner som Trandum forstås som noe som er 

«naturlig appellerende» for innsatte. Aktiviteten er blant få verktøy som kan brukes til å 

navigere i den tomme tiden, og kanskje derfor også et lett tilgjengelig verktøy. Thomas og 
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Zaitzow (2006:255) løfter frem noe lignende når de skriver at deltakelse i og identifisering 

med religiøse grupper og aktiviteter kan sees som et resultat av antallet og variasjonen av 

aktiviteter som er tilgjengelige for innsatte. Her skriver de at det kan forventes høyere 

deltakelse på religiøse aktiviteter i høysikkerhetsinstitusjoner, fordi innsatte har mangel på 

andre aktivitetstilbud. Trandum kan sies å være en slik høysikkerhetsinstitusjon. Der innsatte i 

fengsel bygger kropp, eller tar utdanning, og der innsatte i britiske utlendingsinternater blir 

med på musikkprosjekter (Hughes 2016), eller maler i kunst- og håndverk-rommet 

(Bosworth: Kap. 4), vil innsatte på Trandum vende seg til religion og religiøse praksiser når 

andre områder for identitetsbygging ikke er like tydelig til stede. Her trenger ikke religion å 

motivere til endring av personlighet (Maruna m.fl. 2006), men religion kan være en måte å ha 

en personlighet i den ellers personlighetsløse og tomme hverdagen på Trandum. Dessuten er 

kanskje troen det eneste som ikke går tapt under de rutinemessige maktformenes 

«umyndiggjøring» av den innsatte: Ingen kan troen fra dem. Ingen kan bestemme om de skal, 

når og hvor de skal tro. Ta Ali(Irak) som et eksempel, som mente at «de» – forstått av Ali 

som systemet – ikke kan overgå Gud og Guds plan.  

5.3 Mat 

Jeg hadde avtalt tidligere på dagen at jeg skulle spise middag med gutta. Jeg hadde 

lovet dem at jeg en dag skulle smake på den berømte Trandum-maten. Gutta var ivrige 

på dette, og før klokken nærmet seg middag passet de på å minne meg om at jeg skulle 

spise sammen med dem. Det er gryterett, ris og salat som serveres. Hele avdelingen 

lukter mat. De arabiske gutta har gjort klar plass til meg for å spise. Idet jeg setter meg 

ned begynner Hamid å ytre sin frustrasjon; “Are you joking? I swear to God, they 

knew that you are eating with us today. That's why they are giving us better food 

today”. Jeg humrer med de andre gutta rundt bordet, inntil jeg innser at Hamid er 

oppriktig irritert. Han spør meg: “Did you tell them that you were planning to eat with 

us today? Did you?!” Jeg forsikrer Hamid at jeg ikke hadde sagt noen ting til ansatte. 

Hamid fortsetter: “I swear, they heard us talking earlier today. Because I saw that they 

were looking at us all the time, while we were talking. Don't let them fool you, this is 

not food that we get every day. I swear this is the first time I have eaten better food 

since I came.” (…) Det blir stille rundt bordet en stund. Maten er helt grei, verken 

«bedre» eller «verre» enn varmmaten som serveres i kantina på Fredrikke eller Eilert 

Sundts hus, tenker jeg.  
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Hamids frykt for at jeg skulle synes at maten smakte godt resulterte i et middagsmåltid med 

mange ironiske kommentarer om maten. I følge Hamid ble de servert mat av dårlig kvalitet 

fordi Norge generelt ikke bryr seg om andre enn sine egne statsborgere. Hamid ble også svært 

opptatt av å vise meg sin misnøye med maten og søkte stadig etter min oppmerksomhet. 

Misnøyen ble også vist ved å uttale ironiske kommentarer til ansatte som serverte maten. Før 

han hadde rukket å spise ferdig trampet han bort, strak i ryggen, til søppelkassen og ropte til 

meg: «Look, this is what I do everyday at this time», mens han kastet maten.   

Selv om denne episoden skiller seg ut i det at dette var den eneste gangen jeg observerte at 

noen var så ivrige på å vise sin misnøye med maten til meg, er utdraget et klassisk eksempel 

på hvordan innsatte beskrev maten på Trandum. Noe av det første – og hyppigste – en møtes 

av som gjest på Trandum er innsattes kraftige kritikk mot maten og måltidene. Til tider dreide 

kritikken seg om den svake variasjonen i mat, andre ganger ble frokost- og lunsjmåltidene 

kritisert for å inneholde kun kald mat. Andre var opptatte av å påpeke hvordan de har opplevd 

å få mat som har gått ut på dato. Maten kunne kritiseres for å ha «smakløs smak», og til og 

med standardvarer, slik som appelsinjuice, kunne beskyldes for å være av dårlig kvalitet. En 

klassisk gjenganger var å fremstille maten de ble servert som «verre» enn dyrefôr. Under slike 

tilfeller var det et poeng å uttrykke at selv dyr ikke hadde spist den maten innsatte ble servert. 

Dessuten var innsatte overbeviste om at dyr uansett gis høyere verdi av nordmenn enn 

utlendinger. Hvis innsatte hadde symptomer på fysiske plager, var slitne eller ga uttrykk for 

en søvnløs natt på grunn av mageproblemer, ble det nærmest alltid forklart med «den dårlige 

maten». Ansatte på sin side synes det var merkelig at innsatte var så kritiske til maten. En 

ansatt spurte meg: «Hvorfor tror du innsatte er så kritiske til maten her? Den er jo god da! 

Hvis jeg glemmer å ta med meg mat liksom, så bare spiser jeg maten som er igjen fra 

middagen».   

5.3.1 Matens symbolske verdi 

Selv om kritikken til innsatte ofte er forankret i smaken og kvaliteten på maten, slik som de 

ovennevnte eksemplene tyder på, er det trolig dypereliggende faktorer som dytter innsatte inn 

i en slik kritikk. Kritikken som presenteres gjenspeiler den store betydningen mat får for 

innsatte. Dels tillegges maten betydning fordi den symboliserer assosiasjoner til «identitet», 

og dels fordi den symboliserer assosiasjoner til «hjem» (se for eksempel Ugelvik 2011; de 

Graaf og Kilty 2016). I tillegg til å vise frustrasjon over mangelen på å kunne velge menyen 
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og ikke like smaken på den serverte maten, uttrykte innsatte ofte en frustrasjon over ikke å ha 

lov til å ta med maten inn på rommet sitt. Maten skal alltid spises i fellesarealet med de andre 

innsatte på avdelingen, og alltid kun under de tidsfastsatte måltidene. Dette betyr at innsatte 

på Trandum ikke kan bestemme når de skal spise, hva de skal spise, ei heller hvor de skal 

spise maten sin. Således kan det tenkes at maten og måltidene opptrer som et element i den 

større frustrasjonen som oppleves med interneringen: Nemlig mangelen på råderett over egen 

kropp (Ugelvik 2011), og ikke minst over egen tidsplan. Det er under så grunnleggende 

menneskelige aktiviteter, slik som måltider, at institusjonens karakter blir godt synlig for 

innsatte. Maten og måltidene fungerer som en konstant påminnelse om at innsatte nettopp er 

innsatte som ikke kan bestemme over seg selv: De er nødt til å spise det systemet har bestemt, 

alltid under tidspunktene systemet har bestemt og maten må alltid spises der systemet har 

bestemt den skal spises. Maten blir en konstant påminnelse om at innsatte er «umyndige» i 

internathverdagen.  

Fengselsforskning om fengselsmat (f.eks. Ugelvik 2011; de Graaf og Kilty 2016) har 

argumentert for at maten også får betydning for innsatte fordi den symboliserer assosiasjoner 

til «hjem» ‒ maten symboliserer den store distansen til «hjemmet». For innsatte på Trandum 

kan det tenkes at denne distansen er noe lengere. Distansen strekkes her av etnisitet og 

religiøsitet (Valentine og Longstaff 1998:135). Innsattes savn etter varm mat til alle døgnets 

måltider blotter kulturelle forskjeller og viser hvordan måltidene «serverer en norsk identitet». 

Ikke bare blir maten en påminner om avstanden til hjemmet, men den blir også en påminner 

om «hvilken type innsatt» de er. Den blir en påminner om at de er fremmede i et fremmed 

land, som spiser fremmede måltider.  

5.3.2 Overdimensjonert kritikk som motstand 

Den hyppige og overdimensjonerte kritikken mot måltidene på Trandum kan også forstås som 

hverdagslig motstand. Flere fengselssosiologiske studier har for eksempel sett på hvordan 

innsattes matpraksiser fungerer som hverdagsmotstand mot hverdagsmakten. Hos Ugelvik 

(2011) var det mange innsatte som omgjorde den standardiserte fengselsmaten til noe som ble 

mer gjenkjennelig for den innsatte, og følgelig mat som passet bedre med deres individuelle 

preferanser. Disse mer eller mindre (u)lovlige matpraksisene fungerte som komponenter i 

innsattes identitetsbygging og en del av deres «frihetsprosjekter». Matpraksisene bidro til at 

innsatte kunne posisjonere seg selv som mer enn «bare en fange». Hos de Graaf og Kilty 
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(2016) brukte kvinnelige innsatte praksiser som lagring, deling og utveksling av mat som 

hverdagsmotstand.  

Sammenlignet med fangene hos Ugelvik og fangene hos de Graaf og Kilty er grunnlaget for 

motstand – gjennom matpraksiser – vesentlig svakere for innsatte på Trandum. Innsatte kan 

for eksempel ikke kjøpe mat slik en kan i noen fengsler. Dessuten, og dette er en gjentakelse, 

innsatte på Trandum kan ikke bestemme hva de kan spise, når de skal spise eller hvor de skal 

spise. Denne realiteten begrenser dem vesentlig i hvordan de kan gjøre motstand, selv i 

internathverdagens små detaljer – for internatet har jo begrenset med detaljer. Nettopp derfor 

kan det tenkes at kritikken fremmes overdrevent hyppig og kraftig. Her er vi tilbake til 

«bagatellenes tyranni» (Kristoffersen 1986). Måltidene er en av få rutiner i hverdagen – eller 

såkalt «prediksjonskilde» (Kristoffersen 1986:148) – og dermed en rutine som får stor 

oppmerksomhet og sensitivitet. En overdimensjonert kritikk mot maten er en av få måter å 

vise motvilje mot «umyndiggjøringen». Verbale uttrykk får her kraftig ekspressiv verdi. Ta 

Hamid som eksempel, som var overbevist om at ansatte hadde prøvd å lure oss ved å servere 

oss god mat. Hans frykt for at maten var bedre den dagen bidro sannsynligvis til en frykt for 

at jeg ikke skulle tro på den gjentakende kritikken, og slik svekke kraften til kritikken. Den 

sterke interessen for å vise sin misnøye til meg ved å kaste maten og den ironiske 

kommentaren til ansatte var trolig Hamids måte å gjenbygge verdien til kritikken på.  

5.4 Røyk 

Innsatte som røyker kan få syv sigaretter om dagen. Hvorvidt den innsatte røyker, registreres 

ved ankomst og påføres skriftlig på deres identitetskort («Røyker: JA/NEI»). Sigarettene 

utdeles under tidspunktene for lufting. Innsatte mottar to sigaretter om morgenen, tre 

sigaretter under «hovedluftingen» og to om ettermiddagen. Røyk er ikke en rettighet i seg selv 

under interneringen, men det er likevel noe politiet har bestemt seg for å gi til innsatte som er 

røykere. På samme måte som religion og mat har stor betydning for innsatte, synes også røyk 

og røykpraksiser å få mye oppmerksomhet fra innsatte. Hvorfor røyk får så stor plass hos dem 

kan forklares fra flere hold, og datamaterialet mitt tyder på at dette har sammenheng med 

hvilke «typer røykere» innsatte er. Fire typer kan identifiseres;  

 

(1) Røykerne. Dette er innsatte som var røykere før de kom til institusjonen og fortsatt er 

røykere under interneringen. Å få bare syv røyk om dagen var en stor påkjenning for disse 
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innsatte, og noe de hyppig uttrykte misnøye over. At røyk er viktig for «røykerne» skyldes 

trolig åpenbare grunner som avhengighet. Arben (Kosovo) syntes for eksempel at det verste 

med interneringen var at han bare kunne røyke syv sigaretter om dagen. Ifølge Arben kunne 

han gjerne ha forhandlet med politiet om røyk. Arben var klar for å gi fra seg sengen og TV-

en sin hvis politiet lovet å gi han minst en røykpakke om dagen. Hans sterke avhengighet 

førte til at han hadde et «årvåkent» sug etter nikotin, og var følgelig svært påpasselig med 

tidspunktene for lufting. Røykerne uttrykte også irritasjon over ikke kunne røyke der de 

ønsket. Her var det et poeng å sammenligne røyke-rutinene på Trandum med rutinene i et 

fengsel. For innsatte som var så avhengige av tobakk, slik som Arben, kan det tenkes røyken 

blir et element i «lidelsen» ved Trandum. Røyken, for røykerne, kan tenkes har en lignende 

symbolsk effekt som maten: Den blir en påminner om at systemet har makt over deres kropp 

(Ugelvik, 2011), og at de er frarøvet autonomi over selvvalgt bruk av tobakk. De kan ikke 

bestemme hvor mye de skal røyke, når de skal røyke og heller ikke hvor de skal røyke.  

(2) Tilbakefall-røykerne. Dette er innsatte som har røyket tidligere i livet, men sluttet. Disse 

røykerne falt tilbake til gamle vaner under interneringen. Da innsatte fikk spørsmålet om 

hvorfor de begynte å røyke igjen, fikk jeg delte svar. Noen fortalte at de ikke visste helt, at det 

bare ble slik. Andre fortalte at det var et resultat av monotonien. Raver (Iran) uttrykte for 

eksempel: «Fordi jeg er en idiot. Jeg kom inn her, og jeg tenker og tenker. Og, hva skal jeg 

gjøre her?» Også Joban (Gambia) hadde begynt å røyke igjen på Trandum fordi han kjedet 

seg, men han følte også at røyken bidro til å «release stress». For tilbakefalls-røykerne er altså 

røyken situasjonsbetinget. Det er interneringen som har trigget gamle vaner, selv om innsatte 

finner det vanskelig å sette fingeren på det. De beskjedne psykoaktive virkningene av 

tobakken ga Joban en stresslettende følelse. For andre dreide det seg om «kjede-røyking», å få 

tiden til å gå, å kjede seg litt mindre og å «stoppe tenkingen» for en kort periode.  

 

(3) Nybegynnerne. Overraskende nok var det flere innsatte som fortalte at de aldri har røykt 

før, men begynte med dette da de ble internert. Også nybegynnerne hadde vanskeligheter med 

å sette fingeren på hva det var som gjorde at de begynte å røyke, men de trodde det hadde noe 

med kjedsomheten å gjøre. Også her er røyken situasjonsbetinget: Interneringen utløste en 

lyst til å begynne å røyke ‒ i noen tilfeller for å dempe monotonien.  

 

(4) Falske røykere. Flere innsatte på Trandum fortalte hvordan de selv ikke røykte, men 

oppga til politiansatte ved utlevering av røyk at de røyker, for deretter å gi sigarettene til 
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kameratene sine. Det kunne enten være fordi kameraten som røykte «presset» litt, eller for å 

støtte kameraten sin som var røyker. Jean (Guinea) svarte at han gjorde det fordi han skulle 

hjelpe kameraten sin på avdelingen, som var sterkt avhengig av røyk og som hadde trøbbel 

med abstinenser. At det er «falske røykere», er ikke helt ukjent for ansatte. Men praksisen 

fortsetter fordi, slik ansatte beskrev det, ansatte varierer i utdelingen. Variasjonen ble her 

beskrevet som todelt: Den ene typen er «myk» og gir ut røyk uten bekreftelse på at den 

innsatte faktisk røyker. Den andre typen er «mer streng» og gir ikke ut røyk uten å ha en slik 

bekreftelse. Dette skillet mellom ansatte – som jeg skal vise snart – bidrar til å skape og 

opprettholde slike praksiser.  

5.4.1 Røykens sosiale aspekter 

Ovenfor viste jeg hvordan motivene for røyking er ulik, avhengig av «typen» røyker. Felles 

har alle typene at røyken brukes som en «demper», en måte å håndtere det emosjonelt 

strevsomme ved interneringen. Røyken synes også å være en praksis som bryter med 

monotonien i hverdagen ‒ den gir innsatte en kort pause. 

Men røyken har også sosiale aspekter ved seg. De falske røykerne later som de røyker og gir 

sigarettene til sine kamerater bak de ansattes rygg. En slik deling minner noe om Kristian 

Mjålands (2014) beskrivelse av hvordan innsatte i fengselet han studerte delte rusmidler med 

hverandre. Mjåland betegner dette som «culture of sharing» og analyserer, noe 

sosialantropologisk inspirert, delingen som motivert av å vise omsorg, medfølelse og 

solidaritet. Ifølge Mjåland er delingen med på å styrke de sosiale relasjonene mellom innsatte 

(2014:347). En lignende logikk kan trolig bidra til å forklare delingen av sigaretter. De falske 

røykerne kan tenkes blir deltakere i det inkluderende og solidariske fellesskapet praksisen 

produserer. Ikke bare bidrar røyken til at tiden kan gå fortere, men røyken er også noe som 

nytes i fellesskapet og noe som skaper et samhold på tvers av kultur, religion og språk.  

Samtidig får trolig røyken en sentral plass i institusjonen fordi røyk er et av få områder for 

godeutveksling ‒ kanskje også det eneste området. Jeg har vist hvordan kontrollen på 

Trandum er stram. Innsatte kroppsvisiteres etter besøk fra eksterne personer, og etter annen 

kontakt med omverdenen (slik som tannlegebesøk, oppmøte i retten, ambassaden osv.). 

Denne kontrollen begrenser følgelig innsattes muligheter for å få noe smuglet inn. De høye 

piggtrådgjerdene gjør ikke tilgangen lettere. Dette kan for eksempel være grunnen til at 

internatet har opplevd få problemer med rus. Ansatte hadde riktignok vært vitne til noen få 
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episoder der innsatte hadde forsøkt å gjemme rusmidler i kroppens hulrom og lignende, men 

praksisene ble naturligvis oppdaget ganske raskt. Sett bort fra disse få episodene, opplevde 

ikke ansatte at internatet hadde problemer med rus.  

Denne innskrenkede kontrollen kan være en av grunnene til at røyken får stor betydning. 

Praksiser rundt røyk gir innsatte rom for utveksling og et sosialt fellesskap som ellers ikke er 

like synlig i institusjonen. Dersom kontrollen hadde vært svakere, og det slik sett hadde vært 

lettere å bruke/handle narkotika eller lignende, kan det tenkes at røykpraksisene hadde vært 

mer dempet. Dette fordi substansen (røyken eller rusen) ikke er det avgjørende, men snarere 

praksisen substansen kan omgjøres til. Ben Crewe (2009) har for eksempel hevdet at 

narkotikabruk/handel er en av de viktigste motstandsformene i fengsler. Ikke bare på grunn av 

nytelsen rus gir, men også fordi bruk og handel av narkotika gir innsatte følelsen av å ha 

vunnet over et system som har forbudt praksisen. En lignende logikk kan bidra til å kaste lys 

over røykutdelingen. I dette tilfellet er ikke røyk ulovlig, men utvekslingen av sigaretter 

mellom innsatte (som ikke røyker) er i prinsippet forbudt. Det viktige her er uansett hva 

utdelingen og praksisen representerer. Den gir innsatte følelsen av at de har lurt systemet og 

motstått systemet på en elegant måte. En slik utveksling krever også (minst) to aktører, og på 

denne måten vil motstandsformen være samholdspreget. Her er vi tilbake til Collins (2004) 

teori om samhandlingsritualer. Ifølge Collins (2004:298) kan livsstil-ritualer (som røyke-

ritualer) markere grenser av inklusjon og eksklusjon. Røykpraksisene på Trandum kan være 

en slik grensemarkør: Ved å lure ansatte og motta mer røyk forsterker innsatte på denne 

måten skillet mellom «oss» og «dem». Disse egentlig uskyldige praksisene gir innsatte rom 

for felles hverdagsmotstand mot hverdagsmakten. Dette var for eksempel tilfellet for en gjeng 

innsatte som hadde stjålet en røykpakke fra politiet. Da gjengen fortalte meg denne historien, 

lagde de en sirkel rundt meg slik at ansatte ikke skulle få øye på oss. Da gjengen ble spurt om 

hvordan de hadde fått til dette, fikk jeg et lurt smil i respons og en replikk om at de (innsatte) 

ikke var så «dumme», og at de (ansatte) ikke var så «smarte» som en skulle tro.  

Noen ville nok argumentert for at en slik deling av røyk ikke er en motstandsform, eller i alle 

fall ikke en mektig motstandsform, fordi ansatte er kjent med denne praksisen. Flere ansatte 

vet at det finnes falske røykere som tar imot røyk og gir den videre. Dette betyr at 

motstandsformen – som fra de innsatte sin side er ment å være skjult – er åpen for 

institusjonens blikk. Men det er nettopp fordi praksisen er kjent for institusjonen at jeg vil 

argumentere for at denne motstandsformen er viktig for innsatte på Trandum. Til tross for at 
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ansatte er kjent med en slik praksis, så klarer innsatte likevel å jukse seg til mer røyk. Hvis 

innsatte blir tatt i praksisen og nektes å få røyk, vender innsatte om og spiller på systemet sin 

egen «svakhet». Arben (Kosovo), for eksempel, hadde observert dette skillet mellom ansatte. 

Han hadde lagt litt «press» på en nyankommet, fra samme land, om å opptre som «falsk 

røyker». Stort sett klarte Arben og nykommeren å få mer røyk, men de hadde hatt en episode 

der en av de ansatte var, med Arbens ord, «streng» og «skikkelig gammel». Den ansatte sa til 

å begynne med at Arben og nykommeren ikke kunne få røyk fordi nykommeren ikke var 

registrert som en «røyker». Men ifølge Arben klarte han å «krangle seg frem» til å få mer 

røyk. Arben sine argumenter var at det egentlig var ansattes skyld, fordi det var tross alt de 

som var inkonsistente i røyk-utdelingen.  

Arben er ikke alene om en slik fortelling. Innsatte fortalte stolt hvordan ansatte kunne starte 

med å si «nei», for å så mykne til og si «ja». Ifølge innsatte vendte ansatte om og delte ut røyk 

likevel fordi de var «sårt» klare over at det var variasjoner mellom ansatte i røyke-utdelingen. 

Denne formen for «hyperkritikk» (Mathiesen 1965) var derfor ofte suksessfull.  
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6 Å være statens fremmede 

I kapittel 3 viste jeg hvordan Trandum utøver en bestemt form for statsmakt. Her viste jeg 

hvordan Trandum kan sies å være en nasjonalstatlig teknologi, som driftes for å oppnå målet 

om eksklusjon fra statens territorium. Samtidig bør ikke oppholdet på Trandum sees på som 

noe isolert. Institusjonsoppholdet er gjerne et resultat av en lang og omfattende prosess 

mellom individet og staten. De kan for eksempel ha søkt asyl, fått avslag, klagd på avslaget til 

Utlendingsnemnda (UNE), ikke fått medhold og vist motvilje i en eller annen forstand, for så 

å bli pågrepet og fengslet på Trandum. Innsatte har slik inngått i et spill med staten, der staten 

har avslått utlendingen og utlendingen har likevel forsøkt å oppholde seg i landet. 

Utlendingen er ulovlig til lands, og hvis ikke utlendingen interneres på Trandum, kan staten 

risikere at han unndrar seg uttransporten og slik «skade asylinstituttet», og eventuelt fortsette 

eller begynne med kriminelle handlinger. Utlendingen er uønsket av staten og ofte, som vist i 

kapittel 2, vet ikke staten hvem utlendingen er: Han har kanskje løyet om identiteten sin i 

prosessen, eller han har nektet å samarbeide med staten om å oppklare den. På slike måter er 

den «ulovlige utlendingen» – sett fra staten sitt perspektiv – ikke til å stole på. Han er uønsket 

og fremmed og utgjør en trussel for nasjonalstaten. Utlendingene på sin side er ikke enige 

med statens blikk og kategoriseringer. I dette kapittelet vil jeg vise hvordan innsatte på 

Trandum ikke gjenkjenner seg i statens kategoriseringer av dem som ulovlige og farlige 

utlendinger. Jeg skal vise hvordan innsatte drar symbolske grenser til «vanlige» kriminelle 

personer og nøytraliserer sine handlinger. Her skal jeg også vise hvordan innsatte inntar en 

hyperkritisk holdning til staten – i Mathiesens (1965) forstand – og til slutt drøfte innsattes 

teknikker for å håndtere statens definisjoner og kategoriseringer.  

6.1 «Our crime is searching for a new life» 

Mange innsatte beskriver oppholdet på Trandum som frustrerende. Kjernen i frustrasjonen 

synes å være en forvirring rundt årsaken til interneringen. En typisk formulering er:  

I don`t understand. I am not a criminal. I have not done crime. I don't know why they 

have put me in this prison. I am good man (Ali, Irak). 

 

I slike sammenhenger stiller innsatte ofte retoriske spørsmål om hvorfor de har blitt plassert i 

en institusjon som ligner et fengsel. Grunnet likhetene til fengsler synes det å være naturlig 
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for innsatte å sammenligne seg selv med kriminelle. I innsattes øyne er det kun kriminelle 

som bør være nettopp innsatte, og fordi de fleste innsatte ikke ser på seg selv som kriminelle 

personer, eller betrakter sine handlinger som kriminelle, finner innsatte det vanskelig å forstå 

hvorfor de skal plasseres i en institusjon som «er et fengsel». De uttrykker vanskeligheter med 

å forstå og akseptere at de skal ha et opphold som ligner de kriminelles. Sammenligninger 

med fengsel gjøres spesielt av de som ikke har vært straffedømte før. Innsatte som har hatt et 

opphold i fengsel før interneringen på Trandum bruker gjerne mer ekstreme begreper for å 

beskrive institusjonen og oppholdet:  

Hamid: When I was there, in prison, I do something bad and I go to the prison. Here I 

doesn´t do nothing, and I am in prison and the worst of prison.  

LG: ... feeling like you are a criminal?  

Hamid: Criminal?! Worse, like a terrorist.  

LG: Like a terrorist?  

Hamid: Yes, just like a terrorist. You are not criminal, because criminal he have more 

rights than you. Criminal in prison he have. I don´t know, he cook, he eat, he choose 

when he want to sleep, he have more cigarettes to smoke. But here, no. The criminal 

are more free than us. We are terrorist here, but our crime is just searching a new life, 

searching clean life. This is our crime. That is, how to say, that is our activity for 

[being] here. 

 

Slik som det ovennevnte utdraget viser, opplever Hamid at kriminelle behandles bedre enn 

innsatte på Trandum. Flere innsatte deler Hamids perspektiv og opplever det som urettferdig 

at kriminelle personer (som faktisk har gjort noe galt) skal ha et bedre opphold i fengsel enn 

innsatte på Trandum, som – i innsattes øyne – ikke har gjort noe galt annet enn å søke et nytt 

og bedre liv. For noen innebærer et nytt og bedre liv økonomisk forbedring, for andre 

innebærer det behov for beskyttelse fra egen stat, ekstremistiske grupper, tortur og lignende. 

Utdraget fra intervjuet med Hamid får også frem de noe utbredte ordvalgene i beskrivelsen av 

hvordan innsatte opplever at de blir behandlet. Her trekker innsatte hyppig analogier til 

oppholdet og statusen til en terrorist. Alejhandro (Cuba) uttrykte for eksempel under 

intervjuet at «I just ask myself, is this Guantanamo? Am I a terrorist? I didn't kill no one?!» 

Amel (Nigeria) er enig med Alejhandro i at Trandum er som Guantanamo og tilføyer «It's 

Norways big secret. Trandum is secret Norwegian Guantanamo». Moa (Tsjetsjenia) brukte 

også ekstreme begreper for å beskrive den opplevde statusen som innsatt på Trandum. Til 
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forskjell fra de andre gutta holder Moa seg til på «hjemmebane» og hevder at han som innsatt 

(og utlending) på Trandum blir behandlet dårligere enn Norges egen «versting», nemlig 

Anders Breivik:  

[…] Du har gjort ingenting kriminal, du bare vente på svar fra den ambasad, du er 

utlending som vente, men de gir ingen sjans til deg. De gir ingen sjans til deg for å 

bruke internett, for å bruke mobil. Hvorfor? Jeg forstår ikke. De kan holder her 

[Trandum] folk som Breivik. Breivik har også mye bedre fengsel enn det her. Han har 

brev, han har pc, han har playstation (humrer) ... Han har drept 70‒80 barn og han 

sitter bedre enn oss. Hvorfor?  

 

Selvsagt er begrepene og sammenligningene overdrevne, noe innsatte selv er bevisst på, men 

hele poenget synes å være å overdrive. Slike formuleringer og overdrevne sammenligninger 

kan tenkes hjelper innsatte med å ta avstand fra «vanlige» kriminelle personer og «vanlige» 

kriminelle handlinger. En slik form for distinksjon kan forstås som det Lamont og Molnàr 

(2002) kaller for «symbolsk grensedragning». Med dette begrepet refererer de til 

«konseptuelle distinksjoner som sosiale aktører bruker for å kategorisere objekter, mennesker, 

praksiser og til og med tid og sted». Slikt grensedragningsarbeid brukes av individer og 

grupper for å kjempe om å definere og redefinere kategorier, skriver Lamont og Molnàr 

(2002:168). For innsatte på Trandum er grensedragningsarbeidet av særlig moralsk karakter: 

Ved å sammenligne seg selv med kriminelle trekker de på moralske grenser (Lamont 1992:4). 

Sammenligningen hjelper dem med å kategorisere sine handlinger (søke et nytt og bedre liv) 

som noe akseptabelt, mens innsatte i fengsel har gjort noe «galt» (f.eks. drept noen, slik 

Alejhandro sa). Her posisjonerer innsatte seg selv som «moralsk verdige» personer som 

behandles verre enn «moralsk uverdige» personer («vanlige» kriminelle). De overdrevne 

sammenligningene med oppholdet og statusen til en terrorist styrker dette 

grensedragningsarbeidet og gjør grensene enda tydeligere. Deres handlinger er ikke i 

nærheten like forkastelige som terroristenes, men til gjengjeld plasseres de i en institusjon 

som burde vært forbeholdt slike spesielt moralsk uverdige personer.  

Samtidig opptrer også disse narrativene som en form for nøytralisering av handlingene 

(lovbruddene) som har ført til at de har blitt plassert på Trandum. Sagt på en annen måte: De 

moralske grensene til «vanlige» kriminelle personer underbygger legitimeringen av deres 

handlinger. Sykes og Matzas (1957) nøytraliseringsbegrep har for eksempel fått stor 

innflytelse for forståelsen av kriminell atferd. Ifølge Sykes og Matza kan en finne 

nøytraliseringsteknikker i lovbryteres narrativer som fungerer som forsvar og legitimering av 



71 

 

normstridige handlinger. I slike narrativer er det særlig fem teknikker som anvendes: 

Benektelse av 1) ansvar, 2) skade, 3) offer, 4) fordømming av fordømmende og 5) appell til 

høyere lojaliteter. Forståelsen her er at teknikkene rasjonaliserer vekk skyld- og skamfølelsen, 

og slik muliggjør og fortsetter den avvikende atferden. Imidlertid har nyere litteratur både 

utvidet og kritisert dette konseptet. Her har det særlig blitt rettet spørsmål om det er slik at 

nøytralisering skjer forut for handlingen, eller om legitimering og rasjonalisering skjer etter at 

handlingene er utført (Maruna & Copes 2005). I dette tilfellet skjer nøytraliseringen i 

sammenheng med deres symbolske grensedragningsarbeid. Ved å dra moralske grenser til 

vanlige kriminelle personer, blir innsatte i stand til å peke på normenes fleksibilitet, der 

konteksten avgjør (se også Ugelvik 2011:254-6). På samme måte som det er greit å drepe i 

krig, og på samme måte som det er greit å bruke vold i selvforsvar, er det greit å bryte loven 

når det – sagt på en litt dramatisk måte – er snakk om liv og død. De brøt loven for å beskytte 

seg selv, derfor bør handlingene forstås som akseptable og ikke lede til et institusjonsopphold 

som ligner oppholdet til moralsk uverdige personer. De bør ikke straffes for å ha ønsket å 

beskytte seg selv. Narrativene lader slik opp til at den innsatte kan situere seg selv som 

«offer» i fortellingen.  

Utfordringen for innsatte er imidlertid at staten ikke er enig med de innsattes definisjon, 

posisjonering og nøytraliseringen av deres handlinger. Myndighetene er ikke enig med 

innsatte om at de ikke har gjort noe galt. Innsatte har brutt utlendingsloven, de er ulovlig i 

landet, de samarbeider ikke med myndighetene for å belyse deres identitet, de har tatt seg 

ulovlig inn i landet, og deres tilstedeværelse som ulovlige utlendinger i Norge kan «skade 

asylinstituttet» (Jf. kap. 2). Staten Norge kan ikke stole på at den innsatte kommer til å forlate 

riket, og derfor plasseres han på Trandum. Ikke fordi handlingene deres er like «gale» eller 

moralsk uforsvarlige som terroristenes – slik innsatte hevder – og heller ikke for å straffe 

handlingene, men fordi den innsatte ikke har oppfylt kravene for oppholdstillatelse, og deres 

brudd på loven har indikert at utlendingen kan motsette seg og unndra seg uttransporten. Hvis 

ikke utlendingen plasseres på Trandum, kan han stikke av og Norge som nasjonalstat kan slik 

miste oversikt og kontroll over sitt territorium.  
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6.2 Norge som den store skurken 

Når innsatte argumenterer for at de ikke er kriminelle personer, men som behandles som om 

de skulle vært det, presenteres disse argumentene i sammenheng med fortellingen om «Norge 

som den store skurken». Denne fortellingen er svært kritisk, der kritikken treffer bredere enn 

selve institusjonen. Fellestrekket er at skylden plasseres hos staten Norge. Trandum plasseres 

heller som en brikke i Norges «onde spill» mot utlendinger. Trandum forstås som det skjulte 

ansiktet til norsk innvandringspolitikk. Noen innsatte beskriver Norge som et rasistisk land, 

og enda flere påpeker hvordan Norge ikke har svart til deres forventninger og antakelser. Her 

refereres det gjerne til at Norge portretterer seg selv som et humant land, mens realiteten er at 

Norge er det motsatte når det gjelder utlendinger. Marwan beskriver det slik: 

 

[…] But if you see behind, what is happening, there is very very very bad. Very bad! 

They tell we are developing country and we keep peoplerights, but..nothing. No 

human rights here. I told you, it`s like you are their testperson. 

 

Med «testperson» refererer Marwan her til å være en prøvekanin. I en tidligere samtale 

uttrykte Marwan for at han føler det slik at Norge bruker utledninger på samme måte som 

forskere bruker rotter. Buret er, ifølge Marwan, Trandum. Når innsatte snakker om Norges 

«avvik» fra menneskerettigheter, er det menneskerettigheter i sammenheng med utlendinger 

de refererer til. Alejhandro (Cuba) hevder for eksempel at utlendinger ikke har rettferdighet i 

Norge, og at det er stor forskjell mellom utlendinger og norske statsborgere: 

 

Alejhandro: It`s a lot of different being a foreigner in this country, than being a 

citizen. The justice is not the same for everyone. (sukk) yes …what you can do. The 

things is..when I think about it, they say it's a democratic country and equality and all 

this shit, but ... but ... 

 

LG: But you don't feel ... 

 

Alejhandro: How can I feel it? I don't have any rights. The justice is not the same for 

foreign citizens. (…) Justice should be the same for foreigner for no-foreigner. Before 

everything, for human beings. 

 

Denne kritikken minner om Thomas Mathiesens (1965) konsept om «cencoriousness». I 

stedet for kollektivt opprør, fant Mathiesen at fangene ved Ila sikringsanstalt opptrådte som 
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hyperkritiske til systemet, med en noe konsekvent kritikk mot systemet og deres 

representanter – fangevokterne – som avvikere fra etablerte prinsipper. Ved forsøk på å flytte 

skylden for frihetsberøvelsen til andre personer kunne innsatte oppleve berøvelsen som lettere 

å holde ut (1965:315). I dette tilfellet befinner hyperkritikken seg på et «høyere» nivå. I stedet 

for (kun) å peke på Trandum som systemet, er mange innsatte opptatte av å rette pekefingeren 

mot Norge: Staten avviker fra egne verdier og prinsipper. Norge følger ikke 

menneskerettigheter, mente Hamid, og rettferdighet er skjevt fordelt etter statsborgerskap, 

mente Alejhandro. Her appellerer innsatte til generelle assosiasjoner til moral og humanitet. 

Også Bosworth (2014) og Turnbull (2015) observerte at innsatte kritiserte Storbritannia, men 

det synes som at en hyperkritisk væremåte mot staten ikke var like utpreget og hyppig slik 

som i mitt datamateriale. De innsatte Bosworth observerte, for eksempel, syntes heller å 

identifisere seg med det britiske og Storbritannia, ved å referere til deres sterke tilknytning til 

landet. Argumentasjonen kunne eksempelvis være at de har bodd lenge i Storbritannia, de har 

lang utdannelse fra landet og at det eneste de mangler er britisk pass (2014: 88-9, 104-5). 

Innsatte på Trandum legitimerer også deres opphold i Norge, men ikke ved å vise til deres 

tilknytning til landet. Snarere, som vist i eksemplene over, fokuserer de på å rette moralsk 

pekefinger mot Norge.  

Selvsagt kan det argumenteres for at årsaken til denne forskjellen i funn kan skyldes 

forskjeller i utvalg. Det kan være slik at majoriteten av Bosworths deltakere har hatt lengere 

opphold i Storbritannia enn mine deltakere har hatt i Norge, og derav opplever en sterkere 

tilknytning til vertslandet. På den annen side er det ikke urimelig å tro at dette skillet ikke er 

en tilfeldighet. Mathiesen (1965: 320) formulerte at hyperkritikken til fangene på Ila 

sikringsanstalt var forankret i (opplevd) mangel på sosial ære og forhandlingspotensial. 

Videre hevdet han at det kan forventes at slike mangler, eller svakheter, er typisk til stede i 

behandlingsorienterte anstalter. Det kan tenkes at en lignende logikk kan forklare forskjellene 

mellom mine og Bosworths funn. Ikke fordi Trandum som norsk institusjon er en 

behandlingsorientert institusjon (det er nettopp behandling og rehabilitering som er det største 

skillet mellom Trandum og norske fengsler), men fordi det kan tenkes at en hyperkritisk 

væremåte mot staten har sterkere grunnlag for innsatte på Trandum enn, si, Storbritannia. 

Dette fordi innsatte ga uttrykk for at de hadde, før ankomsten til landet, høye forventninger til 

Norge.  
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Det er nokså kjent at Norge i en årrekke har toppet FNS lister (HDI) og blitt klassifisert som 

«verdens beste land å bo i». Norge beskrives gjerne med «myke» adjektiver, slik som godt 

styresett, personlig frihet, økonomisk trygghet og likestilling – alle under paraplybetegnelsen 

velferdsstat (Esping-Andersen 2015). Norske fengsler, som også påvirkes av velferdsstaten, 

har av forskere blitt kategorisert som del av «skandinavisk eksepsjonalisme» (se Pratt 2008; 

Pratt og Eriksson 2011) grunnet blant annet humane soningsforhold. Poenget er at slike 

forventninger bidrar til å styrke grunnlaget for en høyrøstet kritikk mot staten, når staten selv 

motarbeider og ikke svarer til hva som forventes. Slike forventninger gir innsatte muligheten 

til å være hyperkritiske til staten, i alle fall i større grad enn, igjen si, Storbritannia.  

I sammenheng med denne hyperkritikken mot Norge presenteres det også fortellinger om 

hvordan utlendingsinternater i andre land er «mye bedre enn Trandum». Flere innsatte hadde 

vært internert i østeuropeiske, britiske eller svenske utlendingsinternater.  Her var innsatte 

særlig opptatte av å poengtere hvordan selv østeuropeiske land og Storbritannia var «bedre», 

mer «humane» og i alle fall mer «åpne» for utlendinger. Å sammenligne Norge med Sverige, 

og beskrive Sverige som bedre, ble også brukt for å argumentere for hvordan Norge feiler i å 

innfri sine forventninger, mens Sverige som et skandinavisk land helt klart innfrir. Deres 

erfaringer med og kunnskaper om andre land kan forstås som måter å underbygge 

hyperkritikken mot Norge. 

6.3 Kritikk-teknikker 

Så hva får innsatte ut av å være hyperkritiske? I Mathiesens studie av Ila sikringsanstalt kunne 

hyperkritikken spenne mellom overbevisning og strategi. Ved å flytte skyld over til staben for 

å avvike fra egne etablerte prinsipper om rettferdighet og moral, kunne innsatte gjennom 

kritikken redusere ansattes muligheter til å fordele belønninger og avstraffelser. 

Administrasjonspersonalet kunne ta i betraktning innsattes kritikk i deres beslutninger 

(1965:317). Hyperkritikken til innsatte på Trandum skiller seg fra Mathiesens studie på to 

måter. Først: Formålet med kritikken er noe forskjellig. Kritikken til innsatte på Trandum 

dreier seg ikke om belønninger og avstraffelser. Det er ikke endring i oppholdet som er av 

primærinteresse, men snarere å unnslippe et opphold i det hele tatt. I innsattes øyne – slik som 

vist over – har de ikke gjort noe galt og kriminelt og burde derfor ikke plasseres på Trandum. 

Dessuten: Hyperkritikken er rettet mot den store, sterke aktøren staten. Hyperkritikk mot 

staten er trolig mer kraftløs: Å få staten til å lytte til deres kritikk er sannsynligvis tøffere enn 
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å få staben i et fengsel til å gjøre det. Å få staten til å dele innsattes definisjon av dem som 

ikke-kriminelle personer som ikke har gjort noe galt, er svært vanskelig. Sett på denne måten 

er innsatte i en maktesløs situasjon. Men dette betyr ikke at innsatte ikke finner måter å 

håndtere denne avmakten på. Datamaterialet mitt tyder på at innsatte bedriver ulike 

kritikkprosjekter, der de forsøker å bruke og omgjøre kritikken til deres fordel. Felles har 

kritikkprosjektene at de forsøker å unndra seg, avslå eller utfordre statens definisjon og 

kategoriseringer. Teknikkene tjener også som verktøy for å redusere følelsen av maktesløshet.  

(1) Formulere kritikken ut til offentligheten  

Flere innsatte berettet om et ønske om å formulere kritikken sin ut til offentligheten gjennom 

media. Amel (Nigeria) sa for eksempel under intervjuet at «I`m planning to go to the media to 

show how Norway treat, to show the whole world. Yes, to show the world this secret place». 

Å bruke media, slik som Amel ønsket, ble av innsatte sett på som gunstig fordi det styrket 

deres sjanser for å bli hørt. Imidlertid var disse innsatte gjerne noe mer «ressurssterke» enn 

andre. Dette kunne for eksempel være fordi de hadde vært på Trandum over lengre tid, de 

hadde noen kontakter utenfor Trandum, de hadde hatt opphold i institusjonen flere ganger 

eller fordi de behersket norsk eller engelsk godt. Å nå ut til media var riktignok ofte en feilet 

strategi. Dette kunne være fordi innsatte mislyktes i å få kontakt med journalister, eller at 

journalistene ikke fikk adgang til institusjonen. Uansett om dette er en vellykket eller 

mislykket strategi er poenget at innsatte ser på media som et middel for å formulere kritikken 

sin til det norske folket, og i beste fall, slik Amel sa, til hele verden. Fordi staten er stor og 

sterk – i alle fall større og sterkere enn staben – må kritikken mot staten for å avvike fra egne 

prinsipper om rettferdighet og moral løftes høyere opp. Kanskje kan den norske befolkningen 

hjelpe innsatte med å få staten til å lytte. Ved å overbevise det norske folket om 

urettferdigheten av å sitte på Trandum kan dette kanskje i siste instans overbevise staten.  

 

(2) Latterliggjøre Norge  

Noen innsatte var ambivalente med hyperkritikken. På den ene siden kritiserer de Norge for 

ikke å svare til sine forventninger, og på den andre siden presenterer de fortellinger om 

hvordan de har klart, og kommer til å klare, å lure Norge. Her fortelles det gjerne om hvordan 

den innsatte har klart å oppholde seg ulovlig i landet over lang tid uten å bli tatt. Det fortelles 

om hvordan den innsatte har blitt uttransportert av politiet tidligere, men med hell funnet en 
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måte å komme inn igjen i landet. Fortellingene preges av en stolthet over å ha klart å bruke 

Norges egne regler mot seg selv. Arben (Kosovo)uttrykte for eksempel at han ikke var 

bekymret for om han klarte å komme seg inn igjen i landet etter uttransport. Dels hadde dette 

sammenheng med at han selv meldte seg til politiet fordi han ønsket å dra hjem, og dels fordi 

han «kjenner jo disse reglene like godt som jeg kjenner bukselomma mi». Han beskrev turen 

til hjemlandet som «ferie» og hevdet at fordi han har gode kontakter og snakker godt norsk vil 

det være lite problematisk å ta seg inn igjen i landet.  

Å omgjøre kritikken til fortellinger om hvordan de har klart og kommer til å klare å lure 

staten kan forstås som en måte å latterliggjøre systemet på. På denne måten skifter innsatte 

posisjon fra å være «offer» til å bli «mester». Slike innsatte er en variant av det Ugelvik 

(2011: 204-5) har kalt «den smarte fange»: De er innsatte som posisjonerer seg som 

kompetente og handledyktige, som ikke lar seg knekke av staten – selv ikke etter fysisk 

eksklusjon. Fortellingene kan leses som forsøk på å dempe avmakten som følger ved 

interneringen. For selv om staten er stor og sterk, selv om staten har det siste ordet, kan de 

overliste systemet og staten – om de vil.  

 

(3) Omgjøre kritikken til fornærmelse  

En guttegjeng fra Nord-Afrika var spesielt opptatt av å fremstille Norge som et inhumant land 

med tilhørende «fiendtlighet» over utlendinger. Denne fiendtligheten var, ifølge gjengen, 

spesielt rettet mot ikke-europeere. Ifølge gjengen ønsker Norge i utgangspunktet ingen 

utlendinger velkommen, men det er spesielt noen typer utlendinger Norge liker minst: Det er 

utlendinger som kommer fra land langt vekk fra Norge, som ikke er «hvite» i huden og som i 

alle fall ikke har blondt hår og blå øyne. En dag var gutta i et humoristisk humør og ertet 

ansatte med nazi-analogier. Da vi var ute i luftegården, kom en fra gjengen bort til meg og dro 

meg vekk fra samtalen med ansatte:  

Hamid: (ler) Would you get mad if I sometime call you Hitler?  

LG: (humrer) Uhm ... I don`t think I'd be flattered, why?  

Hamid: (ler) Good. I've been saying that to the walkers [ansatte] all day. I don't 

understand why they are mad. Hitler was a good man (ler). 

 

Hamid drar meg i armen og hvisker: “Look, look at the walkers. They'r so mad.” 

Hamid, Hussein og Mohammed stiller seg i en pen rekke, rette i ryggen. De løfter opp 

pekefingeren og legger den stramt på overleppen. Når ansatte ser bort, retter de seg 
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mot ansatte med utstrakt arm for å presentere en «nazi-hilsen». “Dont't do this,” sier 

Hamid. “Heil Hitler,” svarer gutta. “Don't do that,” sier Hamid. “Heil Hitler,” svarer 

gutta. “Go eat makrell in tomat,” sier Hamid. “Heil Hitler,” svarer gutta. Gutta bryter 

ut i latter, og jeg sliter litt med å holde igjen latteren selv. Ansatte kikker bort, og det 

er tydelig at kommentarene og holdningen ikke ble tatt imot like humoristisk av dem. 

(Utdrag, feltnotater)  

 

Senere den dagen kom Hamid i en diskusjon med en ansatt angående dette. Lettere irritert sier 

han til meg: «Why are they so mad? I'm just acting like them, Norway people are Hitler». 

Selv om denne episoden skilte seg noe ut, var det ikke sjelden at innsatte formulerte 

humoristiske utsagn, enten foran ansatte eller bak deres rygg. Andre ganger kunne innsatte 

vitse om sin egen status. En innsatt tøyset eksempelvis med meg da vi skulle avtale intervju: 

«Oh, no. This week is not good for me. I'm really busy these days».  

Å bruke humor i institusjoner, slik som fengsler, har av forskere blitt sett på som måter å 

håndtere oppholdet (se for eksempel Franzén og Aronsson 2013 for oversikt). Ifølge Ugelvik 

(2012:15) kan tøysing og overdrivelse av sin status fungere som teknikker for å «hevde seg». 

Det er måter å gjøre seg selv om til noe annet enn bare en fange. Hamid og gjengens erting 

med nazi-hilsen er imidlertid av noe mer dramatisk karakter, og kan forstås som det Michael 

Billig (2005: Kap. 9) har kalt for «rebelsk humor»: Det er humor som er rettet mot autoriteter, 

og en teknikk som elegant omgjør de mektige til «targets». I dette tilfellet presenteres 

humoren for statens representanter, men innholdet er ment å treffe bredere enn 

internatregimet. Humoren speiler deres konsekvente kritikk mot Norge som et rasistisk land, 

et land som differensierer og ekskluderer på bakgrunn av statsborgerskap og hudfarge. Denne 

ertingen har trolig også en noe sterkere symbolsk kraft enn «vanlig» hverdagslig humor, fordi 

formen på ertingen var på grensen til uakseptabel oppførsel. Som vist over kom Hamid i en 

diskusjon med en ansatt angående dette, men diskusjonen førte ikke til at Hamid og gjengen 

stanset denne tøysingen. At ansatte var intolerante overfor slike fornærmende utsagn, gjorde 

nok effekten av tøysingen mektigere og mer ekspressiv. Med Billig (2005:208) kan denne 

fornærmende humoren leses som en kortvarig frihet fra posisjonshierarkiet: Den fornærmende 

humoren kan fungere som en «flukt» fra deres underlegne posisjon.  
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(4) Omgjøre kritikken til en trussel  

En annen gang var de samme gutta fortsatt like irriterte, men denne gangen uttrykte de det 

ikke på en like humoristisk måte:  

 

Gutta kommer nærmere meg og nå blir det en ganske intim sirkel. De kommer med en 

rekke spørsmål om hva som skjer «outside», som spørres med lav stemme. Jeg ber 

dem om å spesifisere. Det er Paris-terroren som er av interesse. Spørsmål som: “how 

do Norway react?”, “What do they say?” “What do Norway think?”, kommer på en 

rekke. “Are people scared?” “Are they scared that this will happen in Oslo?” Jeg 

svarer: “Let's hope that doesn't happen”. Hussein svarer raskt etter meg: “Dear god, I 

hope so. I hope soon an attack.”  

Hussein: Yes, because then this country can pay for the racism. 

Hamid: You know organizations like IS. They can recruit people like us. That's easy. 

They give you money, place to stay, women. What more do we need?  

 

Muhammed: If I meet a Norwegian in Tunisia, I swear to God I will do to all 

Norwegians what they are doing to me. 

Hamid: Hehe. You know, it's easy to recruit people like us. We are weak, we don't 

have anything. They want to throw us out and treat us worse than dogs in cage […] 

But I will get revenge, some day. 

 

Muhammed: I swear ... Inshallah, I get the chance to do to Norwegians what they are 

doing to me.  

 

Å «ønske hevn» ble gjentatt av de samme innsatte ved senere anledninger, men også her 

tolket jeg det som en overdrivelse snarere enn en realitet. Det kan tenkes at det var meningen 

å formulere utsagnene som halv-alvorlige, for å så en viss tvil hos mottakeren. Også her har 

utsagnene en lignende effekt som den fornærmende humoren som ble beskrevet over: Halv-

alvorlige utsagn om hevn er også forankret i kritikken mot Norge, men omgjøres her til en 

«trussel», som kan få ekspressive og symbolske virkninger for den som presenterer den. Det 

kan tenkes at formulering om rekruttering til IS var symbolsk fruktbar for disse innsatte, fordi 

IS og lignende ekstremistiske grupper utgjør en stor trussel for de fleste stater. Det sentrale er 

uansett ikke om trusselen har noe hold, det vil si om de faktisk vil eller skal begå hevn, men 

det viktige er at innsatte gjennom slike narrativer posisjonerer seg som personer som kunne 

klart det.  
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Ugelvik (2011:232-4) skriver for eksempel hvordan innsatte i Oslo fengsel noen ganger 

fleipet med, diskuterte og drømte om å rømme fra fengselet. Hvis fangene virkelig ville ut, 

kunne de klart det. Slik posisjonerte fangene seg selv som de som egentlig hadde kontrollen. 

En lignende logikk kan ligge til grunn i dette tilfellet: Staten ser på de som farlige, 

ekskluderbare og uønskede. I innsattes øyne er de ikke farlige, de ønsker ikke å skade noen, 

men de kan bli farlige, de kan ønske å skade noen og hvis situasjonen krever det, kan de gå til 

ekstreme handlinger. Selv om staten er stor og sterk, trenger ikke den innsatte å være så 

maktesløs som staten vil at han skal være.  
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7 «Fengsel er mye bedre enn det her» 

Til nå har jeg vist hvordan innsatte på Trandum navigerer i et krevende landskap. Sterke 

kontrolltiltak, uforutsigbarhet rundt fremtiden og begrenset handlingsrom fører til dyp 

frustrasjon, irritasjon og hyppig kritikk. Mye energi går til å mestre hverdagen, der 

hverdagslige rutiner får en særlig sentral rolle. Jeg har også vist at frustrasjonen og misnøyen 

ikke utelukkende er et resultat av oppholdet og internatet, men også et resultat av «å være 

statens fremmede»: En som er kriminell, farlig og ekskluderbar. Også her finner innsatte 

måter å håndtere statens definisjoner og kategoriseringer.  

Men datamaterialet mitt tyder også på at mestringen tidvis innebærer mer uttalt motstand mot 

systemet, noen ganger uttalte konflikter. I det kommende er det nettopp slike gnisninger og 

konflikter som er av interesse. Jeg vil først redegjøre for en stor hendelse som har hatt 

betydning for Trandum, og skissere ansattes perspektiver på denne. Deretter vil jeg drøfte 

hvordan små og store konflikter på Trandum kan oppstå, og argumentere for at konfliktene 

kan være et resultat av institusjonens manglende legitimitet hos innsatte. Her vil jeg også 

drøfte hvorfor det er tendenser til at innsatte på Trandum reagerer kollektivt mot systemet. Til 

slutt skal jeg vise hvordan sterke begrensninger, opplevelsen av urettferdighet og dyp 

frustrasjon former desperate, siste strategier – eller det jeg kaller «exit routes» – som kan 

forstås som teknikker for å unndra seg den endelige uttransporten. 

7.1 Mars-opprøret 

Trandum opplevde den 15. mars 2015 et opprør. Det har blitt anslått at mellom 50‒60 innsatte 

fra fire avdelinger deltok i dette. Hendelsen skal ha startet med at flere innsatte nektet å gå inn 

igjen etter lufting i luftegården, samtidig som en uro begynte å bre seg inne i de andre 

avdelingene. Situasjonen eskalerte på kort tid og resulterte i svært store skader på internatet. I 

to av avdelingene ble blant annet vinduer, dører, toaletter, enkeltrom og fellesarealer knust. 

Innsatte som var inne i avdelingene skal også ha klart å knuse seg ut til luftegården. Grunnet 

hendelsens omfang rykket store politistyrker, ambulanse og brannvesen ut for bistand, og de 

fikk etter et par timer kontroll over situasjonen. Det skal ha vært kombinasjonen av flere 

samtaler med innsatte om å roe seg ned og store politistyrker som dempet situasjonen. Mens 

de mest aktive deltakerne ble satt enten i sikkerhetsavdelingen på Trandum eller plassert i 

politiarrester i nærheten, ble resten sendt inn igjen på internatet. Ingen personer ble alvorlig 
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skadet, men to av avdelingene måtte stenges for en kort periode, og hærverket på disse 

arealene resulterte i store kostnader for internatet. Av deltakerne i opprøret skal særlig 18 

personer ha vært mest aktive, og omkring 15 av disse ble anmeldt av politiet.
14

  

Opprøret fikk stor medieoppmerksomhet, både mens hendelsen pågikk og ikke minst i 

ettertid. Media har i etterkant stilt seg nysgjerrige til og spekulert i om opprøret var organisert 

og planlagt på forhånd. Et par advokater har kommentert at bakgrunnen for opprørene er 

innsattes dårlige interneringsforhold. Innstramning når det gjaldt innlåsing i helgene, samt 

selvmordsforsøk en måned før ble også fremsatt som delvis utløsende. Her har særlig advokat 

Zulifqar Munir, som på tidspunktet hadde flere klienter på Trandum, uttalt seg. Ifølge Munir 

demonstrerte ikke innsatte på grunn av deres uenighet om uttransport, men snarere fordi de 

opplevde at de ble behandlet nedverdigende (Døvik og Helljesen 2015). Zulifqar hevdet at 

innlåsingsrutinene, maten og mangelen på aktiviteter var komponenter i misnøyen hos 

innsatte. Dette gjorde at innsatte opplevde Trandum som «verre enn norske fengsler», hevdet 

Munir. PU på sin side argumenterte imot slike uttalelser og hevdet at velferdstilbudene var 

tilfredsstillende og at demonstrasjonene heller burde sees i sammenheng med innsattes 

misnøye med at de må forlate landet (Olsen 2015).  

At hendelsen var planlagt er ansatte på Trandum noe enige i, men organiseringen beskrives 

som «mindre» enn den media har fremstilt. Ansatte berettet om at det var noen sterke 

karakterer i avdelingen som «sto bak» demonstrasjonene, men at situasjonene eskalerte og 

flere hektet seg på. Den eskalerende situasjonen ble av flere ansatte forklart med 

«smitteeffekt». Ansatte mente at mange hektet seg på fordi de «kjedet seg» og søkte «action».   

Før hendelsen inntraff hadde ansatte lagt merke til at stemningen var litt «merkelig». De 

observerte at noen innsatte var mer «passive», med et skiftende humør. En ansatt beskrev det 

som at det begynte å danne seg noen uheldige «klikkdannelser» noen dager før, som resulterte 

i at ansatte måtte bryte opp disse og flytte på «gjengmedlemmene». En annen ansatt beskrev 

det som at det satte seg en form for «opposisjonskultur» i avdelingen med en noe 

provoserende og konfronterende atferd:  

 

                                                 
14

 Merk at disse «grove» estimatene er basert på formelle og mindre formelle samtaler med ansatte. Med 
unntak av medias (ulike) tallfesting, er det ingen offentlig statistikk på antallet deltakere i hendelsen, eller 
antallet anmeldelser.  
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Det var en litt sånn…opposisjonskultur da, som hadde satt seg på avdeling. At innsatte 

var ute etter provokasjoner, konfrontasjoner og ikke alle innsatte, men noen 

ledergutter da, som hadde litt innflytelse på andre og som dro med seg folk […] Og vi 

så jo på en måte, vi kunne pekt 1,2,3,4 – hvem som liksom var lederskikkelsene da, og 

de som var problematiske. Også resten som bare okey, kjeder seg kanskje eller 

misfornøyd da. Men vet kanskje ikke helt på hvem eller hva, som bare kaster seg på 

ballen… 

 

Selv om fengselssosiologisk litteratur er noe uenig i hva begrepet «motstand» innebærer (jf. 

kapittel 3 for oversikt) vil det nok her være enighet om at mars-opprøret på Trandum er et 

klassisk eksempel på kollektiv motstand. Flere innsatte slo seg sammen, nektet å følge ordre 

om å gå inn igjen på avdelingene etter lufting og bedrev hærverk – som et (politisk) forsøk på 

å kaste lys over deres situasjon og demonstrere for internatet og myndighetene at de ikke 

finner seg i interneringsforholdene på Trandum. Til tross for dette store opprøret, og til tross 

for at innsatte fikk stor oppmerksomhet, resulterte ikke demonstrasjonene i det «kollektive 

ønsket» om endringer, eller slik en ansatt beskrev det: «Jeg tror mange av de var misfornøyde 

da, fordi asså de oppnådde jo absolutt ingenting med dette. De fikk ikke oppfylt noen krav 

eller noen ting, det gjorde de ikke».  

Men selv om opprøret i mars 2015 var en «feilet» strategi og ikke resulterte i noen ønskede 

endringer, har hendelsen bidratt til å forme hvordan ansatte «jobber med konflikter». Før 

mars-opprørene kunne for eksempel flere avdelinger være ute i luftegården, men dette ble 

endret for å redusere mulighetene for koordinering på tvers av avdelingene. Ansatte beretter 

også om økt oppmerksomhet rundt det dynamiske sikkerhetsarbeidet. Ved å ha faste ansatte 

til faste avdelinger letter dette muligheten til å observere endringer i holdninger, oppførsel og 

lignende blant innsatte. Ifølge ansatte er det særlig to «signaler» som kan vekke mistanke om 

potensial for uheldige situasjoner. Først og fremst om det er tegn til at det er utpreget 

«gjengdannelser», gjerne bestående av personer med samme landbakgrunn. Men også om det 

er «temperaturforandringer», det vil si om innsatte i avdelingen har endret humøret på en eller 

annen måte. Enten ved å være mer «konfronterende» og «vrange», eller ved å være mer 

«tilbakeholdende» og «passive».  
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7.2 «Spenningsnivået er ganske høyt» 

Slike store hendelser som mars-opprøret skjer sjelden på Trandum, men ansatte forteller om at 

mindre konfliktfylte situasjoner kan oppstå. Også her kan situasjonene starte med én innsatt 

og utvikle seg til at flere hekter seg på utspillingen. En ansatt beskrev det som at det er 

potensial for konflikter til enhver tid, fordi spenningsnivået på Trandum er ganske høyt:  

Men det er litt sånn det er her da. For spenningsnivået ligger ganske høyt hele tiden, 

og det skal ikke så mye til da, for mange. Når det da blir bråk, så tenker de at de skal 

støtte sine, ikke sant? Også er de med på det, også ja. Pluss at, som sagt, så er 

spenningsnivået ganske høyt så det skal ikke så mye til før det bikker over. Blir det 

uro i øst så er det fort å dra over ting i vest.  

 

En annen ansatt er enig i at det ligger potensial for konflikter og mener at fordi innsatte på 

Trandum er internert i relativt kort tid pleier små hendelser å være korte utblåsninger:  

Ja asså, det er jo en del konflikter her, ikke sant. Eller hvert fall potensielle konflikter. 

Ting som kan utvikle seg til å bli store greier. Det kan være alt fra en kar som søker 

mer ringetid og får avslag og blir misfornøyd med det, til at det er to på avdelingen 

som ikke liker hverandre […] Det hender jo at det flyr en stol eller noe, et eller annet 

sted. Men det er som regel ... Så er det mer sånn kortvarige utblåsninger enn noen 

store som ligger da.  

 

Fordi institusjonen består av slike latente konflikter, mener ansatte at det er viktig at de jobber 

dynamisk med de innsatte. Å være en menneskekjenner, en som er fleksibel, en som raskt 

betjener innsatte med det de måtte trenge, en som lytter til deres frustrasjoner og en som er 

«fair» og «holder sine ord» beskrives av ansatte som gode og nyttige egenskaper i 

etableringen av relasjonen med de innsatte. For selv om ansatte på Trandum, i motsetning til 

fengselsbetjenter, ikke har som arbeidsoppgave å rehabilitere, mener ansatte at det er deres 

jobb å «lette hverdagen» til innsatte, og gi de et så godt opphold som mulig før uttransport. 

Dessuten vil slike egenskaper kunne bidra til å dempe spenningsnivået i institusjonen, eller 

forebygge uheldige situasjoner, som potensielt kan eskalere til større konflikter.  
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7.2.1 En dråpe i havet 

At innsatte kan utagere spontant, og at situasjonen kan bre seg og skape lettere ringvirkninger, 

fikk også jeg bevitne og oppleve en av mine første dager i feltet. Hendelsen dreide seg om en 

innsatt som ble svært frustrert etter beskjed om endring i utreisedato. Den innsatte hadde 

akseptert og forberedt seg på reise ut, men fikk deretter kontrabeskjed av sin saksbehandler 

om at utreisedatoen måtte flyttes og at uttransporten ikke var klar. Hans misnøye resulterte i 

utagerende atferd, der han blant annet knuste toalettet sitt, rev TV-en sin fra veggen og kastet 

den ut i gangen. Politiet forsøkte først å dempe situasjonen med en rolig dialog. De forsøkte å 

symbolisere med kroppsspråket at han skulle roe seg ned, men uten hell. Den innsatte var 

svært opprørt og aggressiv i sin holdning, men denne frustrasjonen var ikke rettet mot noen – 

hverken politiet eller andre innsatte. Den utagerende atferden fortsatte, selv etter gjentatte 

forsøk på å snakke frustrasjonen ned, der den innsatte blant annet knuste veggklokken i 

avdelingen ved å kaste en stol på den. Etter hvert rykket det ut mer politi, og både fysisk makt 

og andre maktmidler måtte tas i bruk for å få kontroll over situasjonen. En ansatt sprayet 

pepperspray på sine hender og forsøkte å legge håndflaten på øynene til den innsatte. Først da 

fikk politiet lagt han i bakken og påført han håndjern. Det som også er interessant med denne 

hendelsen er hvordan sideavdelingen også begynte å bråke i takt med denne situasjonen. Ikke 

bare var det støy fra medinnsatte i avdelingen hendelsen foregikk (avdeling B), men også i 

avdelingen ved siden av (avdeling A). Støyen var så utpreget at også avdeling A ble fylt med 

mye politi. Mens situasjonen pågikk i avdeling B, ble mange innsatte i avdeling A nysgjerrige 

på hva som foregikk. Siden jeg sto i vaktrommet til disse to avdelingene, hadde jeg oversikt 

over begge avdelingene. Innsatte i avdeling A forsøkte gjentatte ganger å banke på inn til 

vaktrommet jeg sto i: Noen ropte ord jeg ikke klarte å registrere, andre forsøkte å spørre meg 

om hva det var som foregikk i avdeling B. Jeg observerte også at noen innsatte i avdelingen A 

ropte ‒ enten til hverandre eller til politiet. Andre skubbet forsiktig til bord og stoler. Andre 

igjen trakk seg helt tilbake. Etter hvert fikk politiet dialog med innsatte i denne avdelingen 

også. Hele situasjonen ble avsluttet med at samtlige innsatte ble låst inn i sine respektive rom 

– såkalt «internatstilling» – mens personalet samlet seg til felles møte om situasjonen. De 

personene som var tettest på situasjonen (inkludert meg, siden min tilfeldige plassering på 

vaktrommet resulterte i at jeg observerte hele hendelsen og hadde kommunikasjon med 

ansatte som først rykket ut) ble kalt inn til debrifing.  
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7.3 «Det er systemet han er sint på, ikke bygninga» 

Da hendelsen inntraff og i ettertid har jeg undret på hvorfor slike hendelser oppstår. Hvorfor 

er «spenningsnivået høyt» på Trandum, og hvorfor kan en enkelt handling gi ringvirkninger, 

slik som hendelsen i eksempelet over? Med fengselssosiologisk litteratur kan det sies at slike 

latente konflikter kan ha sammenheng med det Sparks, Bottoms og Hay (1996) har kalt for 

«legitimitetsunderskudd». I et slikt perspektiv er elementene «makt», «legitimitet» og «sosial 

orden» nært forbundet. Med utgangspunkt i Beethams (1991) legitimitetsperspektiv, tar 

Sparks og Bottoms (1995) for eksempel avstand fra den tradisjonelle antakelsen om at 

legitimitetsspørsmål ikke gjør seg gjeldene i kontekst av fengselsinstitusjoner, fordi fengsler 

ikke har legitimitet. Ifølge Sparks og Bottoms (1995:44) bør ikke spørsmålet være hvorvidt 

fengselet har legitimitet, men under hvilke omstendigheter fangene vil avslå eller godta 

makthavernes maktbruk. Sagt på en annen måte: Under hvilke omstendigheter kan legitimitet 

fremmes eller hemmes?  

Flere steder i oppgaven har jeg vist hvordan Trandum ligner et fengsel i struktur og 

oppbygging, men skiller seg fundamentalt fra norske fengsler i formålet med oppholdet. Dette 

skillet i formål gir trolig forskjeller i legitimitetsvurderingen til innsatte. For selv om fanger i 

fengsel alltid vil ha «kroniske problemer» med legitimitet (Sparks og Bottoms 1995:44), er 

det rimelig å hevde at (majoriteten av) fanger i fengsel til en viss grad aksepterer at de er gitt 

et opphold i fengsel: De har fått sin dom, de har til en viss grad akseptert at deres handlinger 

skal straffes og dessuten har en fengselsstraff oppslutning hos myndighetene og det «sivile 

samfunnet». Hos innsatte på Trandum er nærmest det omvendte tilfellet. Som vist tidligere 

avslår innsatte definisjonen av dem som ulovlige og kriminelle utlendinger. De har en 

hyperkritisk væremåte til staten, og de er uenige om at deres handlinger skal lede til et 

opphold forbeholdt moralsk uverdige personer (jf. Kap. 6). Slik aksepterer de ikke oppholdet 

sitt på Trandum: Ifølge innsatte er det ikke rettferdig og moralsk riktig at de skal plasseres i 

en slik institusjon. Sett på denne måten kan det også sies at innsatte på Trandum og innsatte i 

fengsel skiller seg fra hverandre i vurderingen av legitimiteten til institusjonenes formål. For 

eksempel kan det sies at innsatte i fengsel til en viss grad er enige med fengslenes formål: 

Både systemet og (de fleste) fangene deler tanken om at den innsatte skal tilbake til 

samfunnet, og aller helst som en ny og forbedret versjon. Også her er en nærmest omvendt 

logikk til stede: Myndighetene plasserer innsatte på Trandum for å sikre at de (fysisk) 

ekskluderes fra statens territorium, mens innsatte ønsker å være i statens territorium. Ved ikke 
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å akseptere oppholdet på Trandum, aksepterer de slik sett heller ikke formålet med 

institusjonen. Eller omvendt: Ved ikke å akseptere formålet med institusjonen aksepterer de 

heller ikke oppholdet på Trandum. Sett på denne måten kan det synes som at mange innsatte 

på Trandum har problemer med å oppfatte oppholdet og derav institusjonen som legitim.  

At institusjonen ikke oppfattes som legitim av innsatte, kommer også til syne i forholdet 

mellom innsatt og ansatt. Innsatte på Trandum er nemlig, slik som innsatte i Albany fengsel 

(Sparks og Bottoms 1995: 56), klare i skillet mellom ansatte og systemet. For innsatte er det 

ikke ansattes «skyld» at de sitter på Trandum. Det er ikke de ansatte som har bestemt at den 

innsatte skal ekskluderes fra riket, men systemet – forstått av innsatte som «asylsystemet». I 

likhet med Sivilombudsmannen (2015) fant også jeg at innsatte opplevde at de ble behandlet 

med verdighet og respekt av ansatte. Ofte ble ansatte beskrevet som «hyggelige», og som 

«vanlige, snille mennesker som gjør jobben sin». Mange innsatte opplevde at alle ble 

behandlet likt, og at ansatte ikke forskjellsbehandlet på bakgrunn av nasjonalitet. Også ansatte 

opplevde at de, på et generelt grunnlag, hadde godt forhold til innsatte. Flere ansatte var for 

eksempel av den oppfatning at de fleste konfliktene på Trandum ikke utspilte seg mellom 

innsatt og ansatt, men heller mellom innsatt og system. En ansatt beskrev det som at «Det er 

ikke personen, det er uniformen da, det er systemet de er sinte på, ikke bygninga 

nødvendigvis». En annen ansatt er enig i at frustrasjonen vanligvis ligger hos det større 

systemet, og at innsatte pleier å vite forskjellen mellom ansatte og system:  

Ansatt: […] Også tror jeg at de fleste innsatte er gode på å skille på oss som jobber 

her og systemet i sin helhet. Hvert fall hvis de får det forklart. Du har UDI, UNE, PU, 

advokaten og retten. Det er en stor, liksom en stor ansiktsløs maskin da, som bare 

valser på, og den er ikke så lett å stoppe. Som sikkert er veldig frustrerende for dem, 

men til syvende og sist er det ikke vi personlig som nekter de opphold i kongeriket og 

kaster de ut.  

 

 

En annen ansatt fortalte hvordan innsatte under mars-opprørene hadde sagt til ansatte: «Nå må 

dere bare gå ut». Ifølge den ansatte ble dette sagt fordi innsatte ikke ønsket at opprøret skulle 

lede til skader på ansatte, men var ment som en demonstrasjon mot systemet. Amel fra 

Nigeria som ble løslatt rett før mars-opprørene, fortalte at han hadde fått en telefon fra en 

tidligere medinnsatt under mars-opprørene. Han ble fortalt at innsatte kjempet om frihet, og i 

tillegg blitt spurt om råd. Ifølge Amel hadde han fortalt den rådsøkende innsatte at det var 

ingenting å gjøre fordi ansatte ikke kunne gjøre noen ting. Ingen kunne gjøre noen ting, 
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bortsett fra systemet – forstått av Amel som staten. Ifølge Amel vil det aldri kunne bli 

endringer, med mindre staten ønsker det. Hvorvidt Amel sin historie er sann er ikke av 

interesse her. Det interessante med denne fortellingen er hvordan også Amel skiller mellom 

system og ansatte. Det er systemets feil at de skal kastes ut av landet, det er systemets feil at 

de må sitte i en institusjon som Trandum, og dermed er det bare systemet som kan «gjøre noe 

med det». Mange av de innsatte jeg snakket med delte denne oppfatningen. Ifølge disse dreier 

de fleste konfliktene på Trandum seg om frustrasjonen de har med systemet. Når frustrasjonen 

retter seg mot ansatte, er det fordi ansatte representerer systemet.  

Hvis tilfellet er at innsatte ikke oppfatter oppholdet ved institusjonen eller institusjonens 

formål som legitime, kan dette bidra til å forklare hvorfor «spenningsnivået er høyt» på 

Trandum, eller hvorfor det ligger latente konflikter i institusjonen. Innsatte er – slik som vist i 

kapittel 5 – svært sensitive og kritiske til alle fasettene ved Trandum, og slik vil selv de 

minste avvikene veie tungt i legitimitetsvurderingen til innsatte. Eller slik Sparks og Bottoms 

(1995:60) impliserer: Et hvert smakløst måltid, hvert minutt til og fra bestemte rutiner, hver 

byråkratiske forlenging av uttransporten, enhver utsetting av luftetiden og enhver 

forskjellsbehandling i røykutdelingen vil kunne være «delegitimerende» og dermed forsterke 

Trandums legitimitetsunderskudd.  

7.4 De svakeste sitt forsvar 

Det er også interessant å merke seg hvordan innsatte på Trandum – i noen tilfeller – synes å 

reagere kollektivt på dette legitimitetsunderskuddet. Mars-opprørene er et godt eksempel, men 

også de mindre hendelsene, slik som episoden med den innsatte som utagerte fordi 

utreisedatoen ble forskjøvet. Som vist ga dette lettere «ringvirkninger» i avdelingen ved siden 

av. I etterkant av hendelsen fikk jeg muligheten til å snakke med både innsatte og ansatte om 

denne episoden. Alle disse synes å være enige i at den innsattes reaksjon på utsettelsen av 

utreisen skyldtes stor frustrasjon med systemet. Imidlertid skiller innsatte og ansatte seg i 

forståelsen av hvorfor hendelsen førte til uro i sideavdelingen. Ifølge ansatte skyldes dette 

hverdagens monotoni. Innsatte kjeder seg mye og søker derfor, med de ansattes ord, «action». 

For innsatte var årsaken til uroen todelt: På den ene siden dreide frustrasjonen seg om at en 

enkelt persons handlinger resulterte i at samtlige innsatte måtte låses inne på rommene sine, 

for noen innebar denne innlåsingen at de mistet tid i luftegården. På den andre siden dreide 

dette seg om å «støtte hverandre». Ifølge Marwan, som innrømmet at han ikke visste hvorfor 
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den innsatte utagerte til å begynne med, måtte sannsynligvis systemet ha gjort noe «virkelig 

galt» for å ha gjort den innsatte så irritert, og i sympati med den medinnsattes frustrasjon 

resulterte dette i at Marwan ble irritert og frustrert selv. Også Hamid sympatiserte med den 

utagerende innsatte, og mente at slike situasjoner ga innsatte «the power and the energy to 

speak to, not just to speak, but to do something more». Hamid mente dessuten at det er vanlig 

at «sine egne» støtter og forstår hverandre:  

Because if everybody is Arabic, like my language, and everybody from Arabic 

understands you. They will decide to do, to not eat, not go outside until they make 

solutions for us about many thing.  

 

Slike kollektive reaksjoner skiller seg fra hva mange andre fengselssosiologiske studier har 

funnet. Nyere litteratur om fangenes reaksjoner og tilpasninger til fengsel synes å identifisere 

individuelle strategier (f.eks. Crewe 2007, 2009; Ugelvik 2011). Igjen kan det tenkes at skillet 

i funnene har sammenheng med forskjellene mellom fengsler og Trandum. Crewe (2009) har 

for eksempel argumentert for at maktformen i moderne fengsler er «neopaternalistisk» med en 

individualisert fangebehandling som produkt. Denne formen for makt styrer også ved hjelp av 

sanksjoner og belønninger. Av den grunn mener Crewe at det blir mer risikabelt for fangene å 

drive med kollektiv motstand. Mathiesen (1965) var allerede inne på denne tankegangen i sin 

studie av Ila sikringsanstalt. Ifølge Mathiesen (1965: 320) blir ikke staben i 

behandlingsorienterte institusjoner like skremt av trusler om samholdspregede handlinger. For 

fangene på Ila sikringsanstalt var det dermed mer nyttig å innta en hyperkritisk væremåte, der 

fangene eksempelvis kritiserte ansatte for vilkårlig skjønnsbruk i viktige beslutninger – 

beslutninger som omhandlet sanksjoner og belønninger. Men som jeg allerede har vist er ikke 

makten på Trandum «neopaternalistisk» og utlendingsinternatet er ingen behandlingsorientert 

institusjon. Dermed er det heller ingen individualistisk innsatt-behandling. Alle er internert 

som følge av deres status som «ulovlige utlendinger», og ingen ønsker å bli sendt ut av landet. 

Og til tross for store variasjoner i språk, etnisitet og religion deler innsatte opplevelsen av et 

urettferdig opphold. Dessuten skiller Trandum seg fra fengsler i betydningen av incentiver. 

Mens fanger i (moderne) fengsler finner motstandsprosjekter som risikable, som kan gå på 

bekostning av deres belønninger og soningsforhold, synes den gamle tankegangen om at 

«innsatte har lite å tape» (gjengitt i Sparks og Bottoms 1995) å gjøre seg gjeldende i tilfellet 

med Trandum. På Trandum disponerer ansatte få betydningsfulle ressurser i form av 

belønninger og sanksjoner. For selv om den innsatte etterlever institusjonens regler, eller 
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motstår dem, vil ikke dette på noen måte kunne påvirke den endelige uttransporten. Derfor 

kan det – satt litt på spissen – sies at incentiver ikke har noen særlig betydning for innsatte, 

med mindre incentivene omhandler opphold i landet. Innsatte på Trandum har slik sett lite å 

tape på å motstå systemet kollektivt, i alle fall mindre enn innsatte i fengsel. Fordi innsatte på 

Trandum står på et slik svakt grunnlag, er det ikke like risikabelt å drive med felles 

motstandsprosjekter slik som hos fangene til Crewe (2009). Dessuten blir ikke staben på 

Trandum mer skremt av trusler om samhold enn staben i Mathiesens (1965) studie. Men 

forskjellen er fortsatt at fangene i Mathiesens studie, selv med svak posisjon, hadde goder og 

belønninger å tape. Innsatte på Trandum har nærmest ingenting å tape og alt å vinne. I beste 

tilfelle kan kollektiv motstand føre til ønskede endringer og oppmerksomhet, og i verste 

tilfelle kan innsatte anmeldes og overføres til fengsler. Hvis det sistnevnte er utfallet, er heller 

ikke dette noe negativt i innsattes øyne fordi, slik Ali sa under en samtale, «Fengsel er mye 

bedre enn det her». Hvis hyperkritikk forstås som et funksjonelt alternativ til en motkultur – 

og ifølge Mathiesen som de svakes forsvar – kan det kanskje sies at samholdspregede 

motstandsprosjekter på Trandum er de svakeste sitt forsvar.  

7.5 Final exit routes 

Ben Crewe (2009: 234) har hevdet at den sosiale konteksten «strukturerer meningen til og 

motivene for fangenes motstandshandlinger». Som vist flere steder i oppgaven er rammen til 

Trandum stram: Institusjonen er «siste stopp» før tvangsuttransport, det er strenge 

kontrolltiltak, innsatte har begrenset handlingsrom og innsatte har «lite å tape». Dessuten 

bærer oppholdet med seg emosjonelle utfordringer for innsatte, slik som dyp frustrasjon, 

engstelse og håpløshet for fremtiden. Denne konteksten synes – for noen innsatte – å forme 

noen «siste» og desperate strategier. Disse strategiene er ikke rettet direkte mot internatet og 

oppholdet i og for seg, men mot dets formål: Strategiene synes som suksessfulle og mindre 

suksessfulle forsøk på å unndra seg den endelige uttransporten. Amel (Nigeria) beskrev det 

som at frykten for å bli sendt tilbake ligger konstant til stede, og at «that fear takes you out. 

You can do anything. What can I do to stop this»? For hvilke veier finnes det ut av Trandum? 

Eller med andre ord: Hvordan kan innsatte stoppe den endelige uttransporten? Datamaterialet 

mitt tyder på at det er tre mulige «final exit routes». 
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7.5.1 «Fengsel er mye bedre enn det her» 

At fengsel er «mye bedre enn Trandum» er en klassisk gjenganger hos innsatte. I 

sammenligningen av Trandum og fengsler maler innsatte et glansbilde av norske fengsler: I 

norske fengsler kan en jobbe og tjene penger, en kan bruke Internett, en har flere og bedre 

aktivitetstilbud, en kan bevege seg friere, en kan røyke når og hvor en vil, en kan spise hvor 

og når en vil og en kan til og med ta utdanning i fengsel. I fengsel kan en «slappe av» og en 

kan leve «det gode liv». Denne attraktive karakteren til norske fengsler er ifølge innsatte 

grunnen til at andre medinnsatte eller de selv ønsker å gjøre noe for å komme i fengsel. Ifølge 

flere innsatte kan man overføres til fengsel hvis man gjør noe kriminelt på Trandum, slik som 

å slå ned en ansatt eller andre innsatte.  

Hamid (Tunisia) er for eksempel av denne oppfatning. Under intervjuet fortalte Hamid at han 

på dette tidspunktet ikke hadde noen planer om å skade noen eller gjøre andre handlinger for å 

bli overført til fengsel, men hadde tenkt på det, og i hans øyne kunne det skje i fremtiden: 

 

And things happens, you see what happened here yesterday (refererer her til bråket fra 

dagen før). It´s when you stay here long time. They say lie about the story for not 

make people ... They make us stress. What´s the worst that can happen to me? I think 

that I want to do something to go to prison. OK, I hit someone and I go to prison.  

 

Også Kazim (Libya), som satt på Trandum for fjerde gang, mente at frustrasjon kan forme 

ønsker om å komme i fengsel. Ifølge Kazim er det flere innsatte som er av den oppfatning at 

fengsel er en god løsning på det tøffe oppholdet på Trandum:  

 

Det er vanskelig å leve her. So people have talk. Maroccan people say «oh we have to 

do this and we...jeg vil slå politi og gå på fengsel». Fordi fengsel er bedre, ikke sant. 

Han sier «okey, jeg slå den og jeg» … Why all people choose fengsel? Fordi dem 

skjønner at er bedre der enn Trandum, ikke sant. Han kan slappe av og si «ja, jeg har 

god liv». Noen sier «jeg skal gå til fengsel, jeg vil ikke være på Trandum», og de sier 

«nei det er ikke lov, du må bli her. Trandum er for Trandum, fengsel er for fengsel». 

So how can you go to fengsel? To violate. When you make something that is criminal, 

they send you to fengsel. Du gå i fengsel, du kan slappe av. […] Mange har vært i 

fengsel her. De tenker «it´s OK hva jeg gjør her, jeg skal gå til fengsel» (humrer). 

Hvem trenger sånn plass?!  
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Moa (Tsjetsjenia) fortale om en innsatt som hadde slått ned en politimann og senere blitt 

overført til fengsel. Da Moa ble spurt om hvorfor den innsatte slo politimannen, svarte han at 

«fordi han sier at det ... at det er bedre der i andre fengsel. Han sitter her så lenge». Også 

Arben (Kosovo), som var tidligere straffedømt, var av den oppfatning at fengsel var mye 

bedre enn Trandum. Men for Arben var det ingen mål å komme i fengsel igjen, snarere ønsket 

Arben å reise til hjemlandet sitt. Problemet for Arben var at prosedyren var altfor langsom, og 

derfor ønsket han fortgang i uttransporten. Derfor hadde Arben første gang han satt på 

Trandum truet ansatte med at han kom til å «stikke noen ned med en kniv». Det verste som 

kunne skje var at han ble overført til fengsel, noe som var greit for Arben fordi han var kjent 

med fengsler, og der kunne han uansett «slappe av» ‒ og i alle fall røyke flere sigaretter. 

Arben beskrev det som at hans trussel faktisk fremskyndet prosessen med den første 

uttransporten. Hvis politiet kom til å bruke lang tid på å klargjøre uttransporten denne gangen 

også, var Arben klar til å true politiet på nytt.  

At noen innsatte ønsker å havne i fengsel, er heller ikke helt ukjent for ansatte. Ansatte 

fortalte at de hadde innsatte med kriminell bakgrunn som på en eller annen måte ga uttrykk 

for at de ville tilbake til fengsel. For eksempel hadde flere av de innsatte som var med på 

mars-opprøret en kriminell bakgrunn:  

Ansatt: Og dette er jo folk som har en historikk bak seg, og som fengselsvesenet 

kjenner godt fra før av også. De ønska vel å dra tilbake. Så det hender vi har noen 

sånne utfordringer med innsatte.  

 

Det er flere ting som er viktig å bemerke seg med innsattes fortellinger om fengselet som 

bedre enn Trandum. Først: Alle sitatene over er presentert av innsatte som har sonet i fengsel 

før Trandum og personer som har hatt flere opphold på Trandum. For det andre: Det er ikke 

mulig å vite om fortellingene er sanne. Det er ikke mulig å vite om de faktisk kommer til å 

skade noen, om den innsatte slo ned en politimann og ble overført til fengsel som følge av det, 

eller om Arben faktisk truet politiet. Det som er mest interessant med disse fortellingene er at 

de tyder på at flere innsatte deler forestillingen om fengselet som en mulig vei ut. Innsatte 

snakker med og om hverandre, og det er tydelig at innsatte har dannet et kollektivt bilde av 

fengselsopphold som alternativ til oppholdet på Trandum. For selv om de kanskje ikke skal 
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gjøre noe for å havne i fengsel, er poenget at de kan gjøre det. I innsattes øyne kan fengselet 

være en mulig utvei.  

Så hvorfor ønsker innsatte å komme i fengsel? En grunn er, slik Kazim formulerte det, at i 

fengsel kan de leve det «gode liv». I fengsel kan de bevege seg mer fritt, de kan ha tilgang til 

flere aktiviteter og kanskje til og med tjene litt penger. En annen – og kanskje viktigere – 

grunn er at et fengselsopphold i innsattes øyne er synonymt med opphold i landet. Ved å bli 

overført til fengsel kan de unnslippe uttransporten og kanskje gjøre noe for å bli i landet. 

Arben fortalte for eksempel hvordan han første gangen havnet i fengsel, sonet dommen sin, 

spaserte ut av fengselet og gjemte seg ulovlig i landet. For Marwan (Tunisia) var det attraktivt 

å havne i fengsel igjen fordi han kunne tjene litt penger mens han sonet dommen, men også 

fordi han etter eventuell soning kunne gjemme seg godt og komme seg raskt tilbake til Oslos 

gater for å fortsette narkotikasalg. De opptjente pengene skulle han sende til familien sin.  

7.5.2 Å bli transportudyktig 

Psykisk helse i utlendingsinternater har fått økt oppmerksomhet. I sin studie av britiske 

utlendingsinternater finner Mary Bosworth (2014) og Bosworth og Kellezi (2012, 2015) at 

innsatte sliter med mange psykiske symptomer. Ved hjelp av HCSL-metoden fant Bosworth 

og Kellezi (2012, 2015:29) eksempelvis at 80,4 % av innsatte i de seks britiske 

utlendingsinternatene de studerte passet kriteriene for moderat til alvorlig depresjon. Det var 

særlig «bekymring rundt fremtiden» og «nedstemthet» som var utpreget i deres materiale. 

Også mine funn tyder på at innsatte opplever psykiske symptomer under interneringen. 

Innsatte berettet for eksempel ofte om søvnløshet og andre søvnproblemer, nedstemthet, angst 

og håpløshet. I Sivilombudsmannens (2015) besøksrapport kom det også frem at det i 2014 og 

frem til deres besøk i mai 2015 var totalt 18 selvmordsforsøk og selvskadingshendelser. I 

2014 dreide 12 % av vedtakene om plassering i sikkerhetsavdelingen seg om «selvskading og 

trusler om slikt» (Tilsynsrådet 2014:19).  

Fordi selvskading er et svært sensitivt tema, ble jeg overrasket over at mange innsatte snakket 

med meg og hverandre om egne eller andres selvmordstanker, selvmordsforsøk eller 

selvskading. Dette kommer for eksempel til syne i en berømt «vandrehistorie». Det er ingen 

mål med oppgaven å kvantifisere kvalitative data, men det bør nevnes at jeg ble presentert 

vandrehistorien fem ganger i løpet av mine tre uker i feltet. Vandrehistorien ble enten fortalt 

av enkeltpersoner eller i grupper, ofte med en dramatisk undertone. Historien dreide seg om 
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en innsatt som forsøkte å ta livet sitt. Den innsatte skal – ifølge fortellerne – ha prøvd å kutte 

seg selv i armen, magen og låret. Det skal ha vært en livstruende situasjon der luftambulansen 

kom for å hente han. Ingen av de innsatte som presenterte denne fortellingen vet hvordan 

situasjonen endte, men innsatte hadde sine mistanker og spekulasjoner. Noen var helt 

overbeviste om at han ble «sydd sammen og kastet rett ut» (med luftambulansen) og andre 

trodde han ble sendt på sykehuset og slik unngikk et opphold på Trandum. Atter andre igjen 

var svært nysgjerrige og mente at politiet med vilje nektet å fortelle innsatte hva som egentlig 

skjedde.  

Noen ganger ble vandrehistorien brukt for å underbygge argumentet om at interneringen 

oppleves som uutholdelig og urettferdig. Andre ganger ble den brukt for å fortelle hvordan 

noen ikke takler det tøffe oppholdet på Trandum, eller hvordan noen «skriker etter 

oppmerksomhet». For ifølge noen innsatte dreier selvmordsnære handlinger seg enten om å 

«få slutt på lidelsen» etter å ha vært internert lenge og ikke ha en fremtid i vente, eller som en 

handling med intensjon om å «skape oppmerksomhet». Alejhandro (Cuba) var særlig opptatt 

av innsattes selvmordsforsøk og fortalte om tre episoder han hadde vært vitne til. Han mente 

at en av disse innsatte virkelig var deprimert, mens de to andre gjorde det for å få 

oppmerksomhet. En av episodene Alejhandro hadde vært vitne til dreide seg om en innsatt 

som forsøkte å ta livet sitt mens resten av de innsatte vasket rommene sine: 

For someone I think it´s just to call for attention. Like the Sudan guy, technically he 

just wanted attention. If you want to kill yourself, you shouldn´t do it during the day. 

Now, this is my opinion. He just sat and waited for it, perfect day. They close at nine 

to seven o clock. You have all the time die. Nine to nine. Technically you have 6‒7 

hours, so if you really want to die you can do it. You don´t need to do it in the day, 

you don´t need to do in the time where people are cleaning and ... 

 

At man forsøker å skade seg selv for å oppnå oppmerksomhet var noe han dessuten kjente seg 

igjen i. Selvmord er et svært sensitivt tema, og da Alejandro fortalte om egne selvmordstanker 

var han nølende og avbrøt flere setninger. Likevel kom han til å fortelle at han tidlig i 

oppholdet selv hadde tenkt tanken:  

Before ... I [used to] think a lot of stupid things. I see people committing suicide in my 

block. I see it with my own eyes. […] Listen, technically you cannot go outside. You 

cannot escape. So … (uklar tale) you just try to do stupid things.  

(…) 
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For me in that time [han hadde slike tanker] ... for me in that time it was like call for 

help. Just trying to … But the Russian guy, yes. I think he just tried to end it.  

 

For Alejhandro var altså ikke selvmordstankene motivert av ønsket om å ta sitt liv, men fordi 

han følte seg frustrert og ønsket oppmerksomhet. Kombinasjonen av frustrasjon og realiteten 

om at det er vanskelig å rømme kan ifølge Alejhandro føre til at man gjør «stupid things» ‒ 

her forstått som selvskading. Alejhandro skjønte etter hvert at en slik eventuell handling bare 

var «dumt» og ikke noe som hadde kommet godt med.  

Så hva betyr «skrik om oppmerksomhet»? I konteksten av Trandum kan dette kanskje sees i 

sammenheng med det Yngve Hammerlin (2009:72) har kalt for «selvmord/selvmordsforsøk 

som pressmiddel». Noe fenomenologisk inspirert har Hammerlin videreutviklet 

selvmordsmotiver i fengsel. Ifølge Hammerlin (2009:73) er det ikke uvanlig at innsatte bruker 

selvmordet, selvmordsforsøket eller selvskadingen som et pressmiddel eller som en markering 

av behov. Et slikt motiv er gjerne styrt av «ønsket om å påvirke andre til å handle annerledes 

mot den som utfører handlingen eller mot gruppen den tilhører» (Hammerlin & Larsen 1998: 

15). Denne formen kan sees på som en variant av det Schütz (1970 i Hammerlin 2009) har 

betegnet som «for-å-motivet», som er fremtidsrettet og har som mål å oppnå eller unngå noe. 

Et slikt motiv er gjerne formet av stor frustrasjon og desperasjon. I tilfellet med Trandum er 

det ikke urimelig å tro at kombinasjonen av det store ønsket om å bli i landet og begrensede 

midler for å oppnå dette ønsket kan forme slike desperate handlinger. For eksempel har PU 

nylig fattet slik mistanke, der de i et brev til en advokat har bedt om en forklaring på hvorfor 

noen av hans klienter har drevet med selvskading (Schmidt 2016). Ifølge PU fremkom det 

informasjon om at en av de innsatte skal ha fått råd fra sin advokat om å skade seg selv som et 

forsøk på bli innlagt på sykehus og slik øke muligheten for å bli løslatt.  

Hvis tilfellet er at noen innsatte begår slike drastiske handlinger i håp om å bli innlagt på 

sykehus og slik slippe uttransporten, kan det i så fall bidra til å forklare hvorfor flere av de 

innsatte jeg snakket med mente at noen selvmordsforsøk var nettopp «skrik om 

oppmerksomhet». Det kan også bidra til å kaste lys over hvorfor Moa (Tsjetsjenia) ønsket så 

gjerne å bli innlagt på psykiatrisk sykehus. Ifølge Moa var han «psykisk gal» og trengte 

øyeblikkelig hjelp. Moa var svært skuffet over legen på Trandum og psykologen sin fordi de 

ikke ga han den psykiatriske behandlingen han mente han trengte. Legene hadde skrevet ut 
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psykiatriske medikamenter til han, men disse nektet Moa å ta. Han trengte ikke psykiatriske 

medikamenter, men innleggelse i psykiatrisk sykehus for å bli frisk.  

 

Moa:(sukk) Det er psykisk plass her. Jeg tenker mye. Jeg er veldig psykisk.  

LG: ... at dette går utover psyken din? 

Moa: Ja. Jeg tenker når jeg skal gå ut, når jeg skal bli fri. Klokken 8 kommer om 

morgenen, løs opp, løs opp. Jeg blir psykisk gal. De kan ikke låse folk her så lenge. 

Jeg sier til dere: vær så snill, kan du sende meg til psykisk sykehus? Når dere blir klare 

for å sende meg, da kan dere ta meg fra psykisk sykehus og sende meg. Vær så snill. 

Jeg blir gal, mer og mer.  

 

Moa ble også lettere skuffet da han etter hvert skjønte at masteroppgaven min kom til å 

titulere meg som «sosiolog» og ikke «psykolog», og da jeg fortalte han at jeg ikke hadde noe 

myndighet til å legge han inn på psykiatrisk sykehus. Også for Lorik (Albania) var psykiatrien 

et ønske. Lorik fortalte under intervjuet at han hadde forsøkt å kontakte psykologen sin for å 

fortelle at han hadde blitt «suicidal». Lorik innrømmet at han ikke var suicidal eller hadde 

tendenser til det, men siden han hadde hatt noe psykiatrisk historikk håpet han på at dette 

skulle hjelpe saksgangen hans og eventuelt gjøre han transportudyktig.  

7.5.3 Utagering på flyet 

En aller siste strategi for innsatte synes å være utagering på flyet. Når politiet har fått avklart 

identiteten til den innsatte og fått klarsignal fra mottakslandet, planlegges uttransporten. Det 

er saksbehandler fra PU som bestiller flybillett og informerer ansatte på Trandum om datoen. 

Med bakgrunn i den innsattes historikk før Trandum, og hans oppførsel på internatet, gjøres 

det en «risikovurdering». I denne risikovurderingen vil også faktorer som fysisk og psykisk 

helsetilstand, alder og kjønn veies (Uttransportinstruksen 2015). Jo høyere risikoen er, desto 

flere transportledsagere. Avhengig av risikovurderingen, gjennomføres det en form for 

«motivasjonssamtale», der den innsatte forklares i detalj om omstendighetene rundt 

uttransporten. Dersom situasjonen eskalerer under motivasjonssamtalen, informeres den 

innsatte om at «bodycuffs» (jf. Kap. 2) kan benyttes under transporten.  

Ansatte opplever at de fleste uttransportene går som planlagt, men at det hender det oppstår 

komplikasjoner som avbryter uttransporten. Når komplikasjoner oppstår, dreier dette seg om 
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at innsatte utagerer. For selv om politiet har myndighet på norsk grunn, er det kapteinen om 

bord på flyet som bestemmer. Hvis kapteinen ikke ønsker å ha den innsatte med på 

flyvningen, blir politiet og den innsatte bedt om å forlate flyet. Hvis dette skjer, pleier den 

innsatte å bli tatt med tilbake til Trandum, for så å planlegge en ny uttransport. Noen innsatte 

var, med ansattes ord, «drevne» på dette, og derfor hendte det at politiet måtte forsøke å 

uttransportere samme person flere ganger. En ansatt fortalte for eksempel hvordan samme 

innsatt hadde blitt uttransportert rundt 20 ganger.  

Strategiene for å motsette seg uttransporten direkte er ifølge ansatte ulike. Noen bevarer en 

viss ro under motivasjonssamtalen og stiller seg samarbeidsvillige, for så å utagere i det de 

inntrer flyet. Andre ganger kan innsatte true om å skade andre eller seg selv rett før 

uttransport. Andre igjen kan innta en sjikanerende eller aggressiv atferd mot politiet, 

kabinbesetningen eller passasjerene. Selv om uttransportene stort sett går bra, gir noen ansatte 

uttrykk for at det kan være utfordrende å ta med seg personen tilbake til Trandum igjen. Dette 

fordi risikoen for at innsatte deler med hverandre hvordan de avbrøt uttransporten kan øke, og 

slik potensielt øke avbrytelser av fremtidige uttransporter.  

Mitt datamateriale tyder også på at innsatte kan dele slik informasjon med hverandre. Flere 

innsatte fortalte meg hvordan de var blitt fortalt at innsatte har blottet seg på flyet eller vært 

voldelige, og slik sluppet uttransporten. For Arben (Kosovo), for eksempel, ble avbrytelsen av 

flyvningen årsaken til at han sist klarte å fortsette det ulovlige oppholdet i landet. Arben 

fortalte stolt hvordan kapteinen ikke ønsket å ha han om bord, og hvordan han med hjelp fra 

sin advokat ble sendt til et ordinært asylmottak, for så å rømme fra mottaket og oppholde seg 

ulovlig i landet igjen. Avbrytelsen ga også Arben en god følelse av å ha «vunnet» over 

politiet:  

Arben (ler): Du skulle sett trynet på dem når de så at jeg kom ut av flyet med papirer i 

hendene. De så så stakkarslige ut (ler).  

 

Felles har strategiene i) å komme i fengsel, ii) å bli transportudyktig gjennom psykiatrien og 

3) utagering på flyet at disse er ofte individuelle motstandsstrategier. Her er ikke hensikten 

nødvendigvis å motstå internatet i og for seg, men altså å motstå internatets formål, nemlig 

eksklusjonen. Strategiene har til felles også at de ofte ikke er så vellykkede i realiteten. Svært 

få personer overføres til fengsel, få personer får et opphold i psykiatrisk sykehus og endelig, 

svært få personer får opphold i landet som resultat av utagering på flyet. Men det viktige er 
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uansett ikke hva utfallet blir, men hva handlingene representerer for innsatte: Et siste, lite håp 

om å bli i landet.  
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8 Konklusjon 

I denne oppgaven har jeg belyst hvordan innsatte på Trandum opplever interneringen og 

hverdagen og hvordan spenninger og konflikter kan oppstå. Forskningsspørsmålene har blitt 

besvart ved hjelp av observasjoner og intervjuer med innsatte og ansatte. Jeg har også trukket 

veksler på fengselsforskning og teoretiske perspektiver fra denne tradisjonen.  

8.1 Studiens hovedfunn 

Å være fengslet på Trandum innebærer en usikker tilværelse: De vet ikke hvor lenge 

fengslingen varer, og de vet ikke hva som venter dem etter løslatelsen. Usikkerheten og 

uforutsigbarheten påvirker hvordan innsatte opplever ventingen. Tiden får en tvetydig 

betydning. På den ene siden har innsatte mye tid, og på den andre siden har de få ting å bruke 

den på. Denne «tomme tiden» gjør de innsatte årvåkne for brudd på regler og rytmer. Noen 

ganger er reaksjonene mot brudd på tidsrytmen uskyldige. Å hale ut tiden til ansatte er et 

eksempel. Andre ganger er reaksjonene mer alvorlige. Å utagere som følge av korte – men 

samtidig lange – forsinkelser er et eksempel på det.   

Den krevende navigeringen i den tomme tiden innebærer oppmerksomhet rundt hverdagens 

detaljer, rutiner og aktiviteter. I likhet med flere fengselsstudier (for eksempel Maruna m.fl. 

2006), fant også jeg at noen innsatte ble mer religiøse under interneringen. Men der innsatte i 

fengsel kan ty til religion for å endre selvet til det bedre, tyr innsatte på Trandum til religion 

for å søke mening med oppholdet og – kanskje viktigere – å gi mening til oppholdets formål: 

Den fremtidige uttransporten. Religiøse aktiviteter, som de ukentlige fredagsbønnene, er 

viktige redskaper for å håndtere oppholdet. Aktivitetene fyller den tomme tiden, forkorter de 

monotone hverdagene og gir positiv energi. Maten og måltidene på Trandum kommenteres 

også ofte, og noe som ofte blir gjenstand for kraftig kritikk. Maten beskrives som ensidig og 

smakløs. Jeg viser at kritikken er forankret i matens symbolske verdi: Den blir en påminnelse 

om at innsatte ikke kan bestemme hva, når og hvor de skal spise. Dette peker mot hverdagens 

umyndiggjørende karakter. Kritikken kan synes overdimensjonert, men får bedre mening 

dersom den knyttes til oppholdets karakter. Sigaretter og røykepraksiser får en tilsvarende 

betydning, men er også viktige fordi de bidrar til å skape samhold mellom innsatte.  
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Irritasjonen og den hyppige kritikken er ikke utelukkende et resultat av oppholdet og 

internatet i og for seg. Mye har Den norske stat som målskive. For å være innsatt på Trandum 

betyr også å være «Statens fremmede». Det innebærer å ha tapt overfor staten. For mange 

betyr det å ha blitt posisjonert som ekskluderbar, kriminell og en som utnytter asylinstituttet. 

Men de innsatte aksepterer ikke disse definisjonene og kategoriseringene. Studier av britiske 

utlendingsinternater (Bosworth 2014) viser at innsatte ofte legitimerer sitt ulovlige opphold 

ved å referere til egen tilknytning til Storbritannia. Innsatte på Trandum retter derimot en 

moralsk pekefinger mot Den norske staten. Det er staten som er skurken. Den bryter egne 

prinsipper om rettferdighet, likestilling og humanitet. I de innsattes øyne har de ikke gjort noe 

galt, annet enn å søke et nytt og bedre liv. I spillet mot staten er innsatte i en maktesløs 

posisjon, men de finner måter å håndtere denne maktesløsheten på. De har et omfattende 

repertoar av kritikk-teknikker, som har som formål å avslå, utfordre eller unndra seg statens 

definisjoner. Å latterliggjøre Norge er en teknikk. Å forsøke å nå ut til media for å dele sine 

opplevelser og posisjonere Norge som den store skurken, er en annen. Fornærmende utsagn 

og trusler om å bli «farlige», «hevnlystne» og kanskje til og med terrorister er vel så viktige 

teknikker.  

Kombinasjonen av et opplevd urettferdig opphold i en institusjon som ligner et fengsel, lange 

og monotone hverdager med begrenset bevegelsesfrihet og handlingsrom, og det desperate 

ønsket om å bli i landet kan også bidra til gnisninger og konflikter. Noen ansatte beskrev det 

som at «spenningsnivået er høyt», eller at det til enhver tid ligger potensial for konflikter.  

Mine funn tyder på at de latente konfliktene kan skyldes institusjonens manglende legitimitet 

hos innsatte. Problemet er, ifølge både innsatte og ansatte, ikke internatet i og for seg, men det 

større systemet. Innsatte oppfatter ikke plasseringen på Trandum og oppholdet som legitimt, 

dermed er heller ikke formålet legitimt. Et slikt legitimitetsunderskudd kan utløse små og 

større konflikter. Mens nasjonale og internasjonale fengselsstudier (f.eks. Mathiesen 1965; 

Crewe 2009; Ugelvik 2011) ofte avdekker individuelle reaksjoner på legitimitetsunderskudd, 

tyder de omfattende mars-opprørene som fant sted og datamaterialet mitt på at innsatte på 

Trandum også kan utvikle kollektiv motstand. Forklaringen kan være forskjellene mellom 

fengsler og Trandum. Der innsatte i fengsel taper på «å møte hardt med hardt», står innsatte 

på Trandum på et vesentlig svakere grunnlag ‒ med vesentlig mindre å tape.  

Legitimitetsunderskuddet møtes ikke alltid med kollektive konfrontasjoner og opprør. Noen 

ganger tyr innsatte til noen siste desperate strategier – eller det jeg har kalt «final exit routes». 
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Å gjøre noe for å bli overført til fengsel, å bli transportudyktig gjennom psykiatrien og 

utagering på flyet er slike utveier. De er alle desperate forsøk på å unndra seg den endelige 

uttransporten, selv om utveiene i realiteten er lite gjennomførbare og hensiktsmessige. 

8.2 Studiens implikasjoner 

Teoretisk har jeg vært inspirert av klassiske- og nyere teorier om makt og motstand i fengsel. 

Jeg har vist hvordan fengselsteorier er fruktbare for å forstå en lukket institusjon som 

Trandum. Studien har bidratt i diskusjonen om motstandsbegrepets betydning og 

operasjonalisering. Mens nyere studier (f.eks Rubin 2015; Mjåland 2015 a, b og delvis Crewe 

2009) reserverer motstandsbegrepet til å omfatte handlinger som er intendert som motstand av 

den handlende, har jeg skrevet meg opp mot en Ugelvik-inspirert (2011) tilnærming til 

begrepet. Jeg har lagt vekt på betydningen av den sosiale konteksten handlingene og 

uttrykkene opererer i. En reduksjon av motstandsbegrepet som avhengig av motiver, mening 

og intensjon kan føre til at en overser detaljene sin plass i lukkede institusjoner. Jeg viser 

hvordan selv de minste bagatellene kan få stor betydning for innsatte. Ting som fra utsiden 

kan synes ubetydelige kan skape store spenninger. Kanskje kan dette tenkesettet også 

anvendes for å forstå handlende aktører i andre sammenhenger enn fengselskonteksten.  

Innledningsvis løftet jeg frem hvordan det nærmest foregår en «begrepskamp» i dette feltet. 

Kampen synes å dreie seg om Trandums likhetstrekk med et fengsel. Kritikere hevder at 

«Trandum er et fengsel», og noen ganger fremstilles Trandum som «verre enn et fengsel». 

Politiets utlendingsenhet på sin side argumenterer for hvorfor og hvordan Trandum formelt 

sett ikke er et fengsel. Ofte legges det vekt på at det er korte interneringsopphold, og at de 

langtidsinnsatte uansett sitter med nøkkelen til å slippe ut selv.  

Min studie kan kanskje bidra. Ikke for å støtte det ene eller det andre perspektivet, men for å 

belyse grunnlaget: Er det egentlig negativt at Trandum minner om et fengsel? Er det fordi 

fengselsbegrepet gir et ekko av det beslektede begrepet «straff», eller er det fordi man er av 

den oppfatning at norske fengsler er av dårlig kvalitet? Sannsynligvis det førstnevnte. Men 

norsk kriminalomsorg hevdes å stå for samfunnsnyttige og gode verdier, der «humanitet» og 

«rehabilitering» er blant spisselementene (St.meld.nr. 37 (2007‒2008). Når kritikere 

begrunner Trandums fellestrekk med et fengsel, og når PU hevder at det ikke er et fengsel, 

påpekes det samtidig av begge parter at Trandum har utviklet seg til det bedre. Selv kritikere 
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som Waswik (2015) har medgitt at forholdene på Trandum har blitt bedre. Et nytt spørsmål 

reiser seg: Har utviklingen gått mot det bedre fordi Trandums praksiser ligner mer på 

kriminalomsorgens? Slik jeg ser det, er svaret kanskje. Det viktige er uansett ikke hvorvidt 

merkelappen «fengsel» er egnet eller ikke. Det viktige er å bidra til at den svært unge 

institusjonen kan fortsette på en vei hvor det synes å ha vært forbedringer.  

Mine funn tyder på at det spiller liten rolle for innsatte om Trandum formelt sett kalles et 

fengsel, eller om interneringen formelt sett er eller ikke er en straff. Problemet er at de 

plasseres i det som oppleves som et fengsel for å ha «søkt et nytt og bedre liv». Vanlige 

fengsler beskrives – av dem selv – som «bedre», og noen ganger som mer attraktive enn 

Trandum. Argumentene hviler riktignok på at fengsler har flere tilbud i hverdagen, men de 

har selvsagt også rot i at et fengselsopphold, i motsetning til et opphold på Trandum, ikke har 

eksklusjon som formål. For innsatte hviler altså ikke frustrasjonen på internatet i og for seg, 

men i det større systemet: Et system som har bestemt at de må og skal forlate Norge. 

Institusjonsoppholdet fungerer som en belastning – og derav et område for frustrasjonsutløp – 

for denne realiteten.  

Selv om frustrasjonen for innsatte har sitt feste i det større og omliggende systemet, betyr ikke 

dette at det er umulig å få til forbedringer, videreutvikling og mer smidig konfliktløsning. 

Men det er dessverre bare til grunnlaget for slike forbedringer at denne oppgaven rekker. Jeg 

skulle gjerne ha gitt mer plass til ansattes refleksjoner, erfaringer og holdninger. I fremtiden 

kan vi kanskje komme dit at spenningene og konfliktene på Trandum blir sett fra et enda mer 

løsningsorientert og pragmatisk perspektiv. Selv om nasjonale og internasjonale enheter som 

Sivilombudsmannen og CPT gir gode råd om veier å gå, kan selvsagt sosiologien også bidra. I 

Storbritannia har for eksempel Mary Bosworth (2014; Bosworth og Kellezi 2012, 2015) 

utviklet metoden «Measuring Quality of Life in Detention» (MQLD), som er inspirert av 

Alison Lieblings (2004) «Measuring Quality in Prison Life» (MQPL). I kombinasjon med 

deltakende observasjon og intervjuer har teknikken blitt brukt for å måle livskvaliteten til 

innsatte og ansatte i disse institusjonene, og som en måte å måle «klimaet i institusjonen». 

Kanskje en kunne gjort det samme i norsk kontekst – en slags «Measuring Quality of Life in 

Trandum»? 
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv – innsatte 

 

Do you want to participate in my research project?  

 
My name is Liridona Gashi and I am a Master of Science student in sociology at the 

University of Oslo. I am writing my master thesis about the immigration detention at 

Trandum, and I am interested in knowing how you perceive and experience the conditions at 

the detention center.  

The interview will be carried in a suitable place at the center, and will last approximately 1-2 

hours. I will ask you some questions about how you experience being detained at Trandum 

and especially how you experience the conditions and everyday life at the center. 

Participating in this project will give you the opportunity to tell your story and express your 

opinions.  

 

Such participation is voluntarily and you can at any time withdraw from the project, without 

any negative consequences.  I would like to stress that I have duty of secrecy and that all 

collected information will be treated with confidentiality. Only my supervisor, professor 

Willy Pedersen, and I will have access to the information. Every participant will be 

anonymized, which means that no personal information about you will be disclosed in the 

completed project. With your approval, only anonymous quotations will be used in the thesis. 

The project is expected to be completed June 2016, and all personal information attached to 

you will be destroyed by that time.   

There are no known or anticipated risks to you as a participant in this study. Please know that 

participation in this project will not have any impact on your case with UDI/PU/UNE. Also, 

please be aware that the administration and the police officers at Trandum will NOT have any 

access to this interview-material.  

This project has been notified to, and approved by, the Norwegian Social Science Data 

Service (NSD)  

 

I very much look forward to speaking with you and thank you in advance. 

 

 

Sincerely,  

Liridona Gashi  
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv – ansatte  

 

Vil du være med i mitt forskningsprosjekt?  

 
Mitt navn er Liridona Gashi og jeg er masterstudent i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Jeg 

skal skrive min masteroppgave om Politiets utlendingsinternat - Trandum, og jeg er 

interessert i å vite hvordan du opplever ditt arbeid ved internatet.  

 

Intervjuet vil foregå på et passende sted på internatet, og jeg ser for meg at intervjuet vil vare i 

omtrent 1 time. Her vil jeg stille deg noen spørsmål om bakgrunnen din, hvilke 

arbeidsoppgaver du har, dine erfaringer som ledsager og hvordan du opplever 

arbeidshverdagen på internatet.  

Deltakelse i prosjektet er frivillig, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noe grunn. Dersom du trekker deg vil alle opplysninger om deg bli slettet umiddelbart. Jeg vil 

understreke at jeg har taushetsplikt og at alle opplysninger behandles konfidensielt. Det er kun 

jeg og min veileder, professor Willy Pedersen, som har tilgang til informasjonen som kommer 

frem. Alle personer som deltar vil anonymiseres og ingen enkeltpersoner vil kunne 

gjenkjennes i den ferdigstilte oppgaven. Når masteroppgaven er ferdig vil eventuelle opptak 

slettes, og all informasjon som kan knyttes til deg destrueres. Det ventes at prosjektet er ferdig 

innen juni 2016.  

Hvis du har spørsmål til studien kan du gjerne kontakte meg på 94168156 eller 

Liridona.Gashi@student.jus.uio.no. Min veileder kan kontaktes på 

willy.pedersen@sosgeo.uio.no eller 90268644.  

Prosjektet har blitt meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste (NSD).  

Jeg setter stor pris på om du ønsker å delta i dette prosjektet og ser fram til å snakke med deg.  

 

Med vennlig hilsen,  

 

Liridona Gashi  
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Vedlegg 3: Utlendingsloven § 106 første 

ledd  

 

En utlending kan pågripes og fengsles når 

a) utlendingen ikke samarbeider om å klarlegge sin identitet i henhold til lovens § 21 

eller § 83, eller det er konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen oppgir uriktig 

identitet;  

b) det er konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen vil unndra seg iverksettingen 

av et vedtak som innebærer at utlendingen plikter å forlate riket. Pågripelse og 

fengsling kan også skje dersom det er vesentlig fare for at utlendingen vil unndra seg 

iverksettingen av et vedtak som innebærer at utlendingen skal overføres til et annet 

europeisk land i medhold av Dublin-samarbeidet, jf. § 32 fjerde ledd; 

c) utlendingen ikke overholder meldeplikt eller pålegg om bestemt oppholdssted etter 

§ 105 første ledd bokstav c, og utlendingen har en sak til behandling som ikke er 

endelig avgjort eller tidspunktet for utreisefristen ennå ikke er inntrådt,  

d) det er truffet vedtak om utvisning og vedtaket er endelig eller det er ikke gitt utsatt 

iverksettelse i forbindelse med klage, jf. § 90, og det treffes tiltak mot utlendingen 

med sikte på utsendelse. Det er et vilkår at utlendingen er utvist på grunn av ilagt straff 

og at det ut fra utlendingens personlige forhold er fare for at utlendingen vil begå nye 

straffbare handlinger, 

e) utlendingen ikke gjør det som er nødvendig for å oppfylle plikten til å skaffe seg 

gyldige reisedokumenter, og formålet er å fremstille utlendingen for det aktuelle lands 

utenriksstasjon for å få utstedt reisedokument,  

f) utlendingen er i transitt i norsk lufthavn, med sikte på utsendelse, eller  

g) utlendingens søknad om beskyttelse mest sannsynlig vil bli nektet realitetsbehandlet 

i medhold av § 32 første ledd bokstav a eller d fordi vedkommende har fått asyl eller 

annen form for beskyttelse i et annet land, eller forut for innreise til riket hadde 

opphold i en stat eller et område hvor vedkommende ikke var forfulgt. Dette gjelder 

ikke hvis utlendingen er mindreårig eller har mindreårige barn som også har søkt 

beskyttelse. 


