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Sammendrag 

Tittel: Å straffe ikke-borgere – en studie av brudd på innreiseforbud 

Navn: Kristin Kjønnøy Slettvåg 

Veileder: Katja Franko 

Levert ved: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, høsten 2016 

Denne studien tar utgangspunkt i hevingen av strafferammen for brudd på innreiseforbud i 

januar 2014, og ser på betydningen av at straffebudet kun kan begås av personer uten norsk 

statsborgerskap. Studien plasserer seg dermed i krysningsfeltet mellom forskning på 

strafferettsapparatet og på migrasjonskontroll, og har en målsetning om å bidra til å belyse 

empirisk hva som skjer når de to feltene møtes i praksis. 

Empirien består av ti intervjuer med domfelte, en analyse av lovforarbeidene til hevingen av 

strafferammen og en gjennomgang av et større antall domsavsigelser fra ulike rettsnivåer 

avsagt etter at hevingen trådte i kraft. De tre ulike kildene brukes overlappende og 

komplementært for å belyse tema best mulig fra tre ulike perspektiver: lovgivning, 

håndhevelse og lovbrudd. 

Studien viser at ikke-borgerskapet har konsekvenser av betydning for kriminaliseringens 

legitimitetsgrunnlag og straffens tradisjonelle begrunnelser og funksjon. Dette henger 

sammen med betydningen av at den straffede er, og blir sett som, en del av det samfunnet som 

straffer, og at det i liten grad er tilfellet her.  

Analysen viser videre at straffen også begrunnes på nye måter. Det argumenteres for at dette 

dels skyldes at straffen er tiltenkt et ekstra mål: grensekontroll. Når begrunnelsene og målet 

for straffen endres, gjør det at straffen får andre funksjoner enn den tradisjonelt har hatt. 

Spesielt har det betydning for det som typisk har kjennetegnet bruk av straff i en norsk 

kontekst, og vi ser at fokuset flyttes fra resosialisering til ekskludering. 

I sum ser vi fremveksten av en ny type straff, hvor begrunnelser og funksjoner fra grense- og 

migrasjonskontroll blandes sammen med strafferettens. Det gjør det nødvendig å sette 

spørsmålstegn ved straffens legitimitet, effektivitet og faktiske funksjon: hva skjer med 

strafferettsapparatet når det rettes utelukkende mot ikke-borgere? 
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1 Innledning 

Vi lever i en tid preget av stadig større frihet og muligheter til å bevege oss dit vi vil, og 

verden for deler av befolkningen aldri har vært mer tilgjengelig (Aas, 2007). Samtidig får 

stadig flere friheten sin begrenset når de sperres inne i fengsler og fengselslignende 

institusjoner, også i Norge som ellers har vært kjent for et mildt strafferettslig klima 

(Johansen, 2015). 

Denne utviklingen skjer ikke uten en skjevfordeling. En stadig større andel av fengslenes 

innsatte kjennetegnes av at de mangler statsborgerskap i det landet som straffer dem (Aas, 

2014). Dette gjelder også i Norge hvor hver tredje innsatt i 2015 var utlending (Franko og 

Mohn, 2015:153). Dette er et resultat av (minst) to prosesser. For det første straffes 

utlendinger oftere enn andre for tradisjonell kriminalitet, dels som et resultat av strukturelle 

forhold i strafferettsapparatet (Sarnecki, 2006). For det andre har kategorien av kriminelle 

handlinger som kun kan begås av utlendinger økt (Stumpf, 2011), og disse handlingene 

straffes strengere og håndheves mer effektivt enn før (Aliverti, 2013:8).  

Brudd på innreiseforbud er et eksempel på det siste – et straffebud som kun kan begås av 

personer uten norsk statsborgerskap, som i stadig større grad enn før behandles gjennom 

strafferettsapparatet og som straffes strengere og på andre måter enn for en tid tilbake. Selv 

om brudd på innreiseforbudet lenge har vært straffbart og behandlet i straffesystemet, 

innebærer de siste årenes endringer en bevegelse bort fra andre former for reaksjoner til mer 

bruk av strafferettslige virkemidler og lengre straffer for lovbruddet. 

Problemstilling 

Det som skiller dette straffebudet fra de fleste andre, er at de som rammes utelukkende er 

personer uten norsk statsborgerskap. Det er også dette som skiller denne studien fra mengden 

av litteratur om straffens begrunnelser og funksjon: hva skjer med strafferettsapparatet når det 

rettes utelukkende mot ikke-borgere? Den overordnede problemstillingen for studien er 

følgende: 

«Hvilken betydning har det for straffens begrunnelser og funksjon at de som kan straffes 

utelukkende er personer uten norsk statsborgerskap?» 
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Det er nødvendig å svare på denne problemstillingen i to omganger. For det første er det et 

spørsmål om hvilken betydning det har for straffens tradisjonelle begrunnelser og tiltenkte 

funksjon (er) at de som kan straffes utelukkende er personer uten norsk statsborgerskap. For 

det andre handler det om hvorvidt andre begrunnelser og funksjoner gjør seg gjeldende. 

Både kriminalisering av migrasjonskontroll og økende andel utlendinger i strafferettsapparatet 

har vært forsket en del på, målet er at denne studien skal være et empirisk bidrag til 

forskningen dette krysningsfeltet ved å kartlegge flere sider ved et spesielt tilfelle i denne 

sammenhengen: oppkriminaliseringen av et lovbrudd som kun kan begås av personer uten 

statsborgerskap i landet. Tilfellet er over hodet ikke nytt, men oppkriminaliseringen innebærer 

at det er tillagt en ny samfunnsmessig betydning.  

Begrensning av oppgaven 

Tema for oppgaven er brudd på innreiseforbud etter Utlendingsloven § 108 tredje ledd 

bokstav e, jamfør § 71 annet ledd eller § 124 første ledd, og håndhevelse av dette. Jeg ser ikke 

på etterlevelse, altså de tilfellene hvor utviste personer overholder innreiseforbudet. Dette har 

betydning for hva slags konklusjoner som kan trekkes, spesielt i diskusjonen om 

allmennprevensjon i kapittel 6.1.  

Dette er ikke en studie av utvisning. For å si noe om brudd på innreiseforbud er det likevel 

nødvendig å si noe om det. Det er kanskje snakk om to tydelig forskjellige fenomener, men 

for den enkelte er det to deler av samme historie. Hva mer er, det er to sider av en historie 

hvor det ene (brudd på innreiseforbud) avhenger av det andre (utvisningen). De aspekter ved 

utvisning som diskuteres er i hovedsak begrenset til de som i løpet av studien har vist seg å ha 

direkte relevans for brudd på innreiseforbud. 

Studien har ikke inkludert et kjønnsperspektiv, og tar derfor i praksis utgangpunkt i menn. 

Kun 7 av 147 som satt på varetekt eller dom for brudd på utlendingsloven i kriminalomsorgen 

da jeg trakk mitt utvalg i august 2015 var kvinner, og kun 5 av 126 domsavsigelser jeg har 

gjennomgått gjaldt en kvinnelig tiltalt. Det ble gjort forsøk på å inkludere kvinnelige 

informanter, men i de fengslene jeg rekrutterte fra var det ingen aktuelle kvinnelige deltakere. 
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Sentrale begrep 

Jeg unngår i denne oppgaven mest mulig å bruke begrepet «utlending», med mindre det 

henviser til bruk i empiri eller kilder. Dette skyldes at det er et begrep som kan brukes på noe 

ulike måter i ulike sammenhenger. Begrepet ikke-borgere er brukt for å beskrive personer 

uten norsk statsborgerskap. Dette er et begrep som er sentralt i denne sammenhengen, og som 

brukes for å markere det sentrale ved dette lovbruddet: at det som kjennetegner de som 

rammes av det er mangelen på statsborgerskap og at de dermed kan utvises. Personer om 

oppholder seg på territoriet kan ha ulike grader av medlemskap og tilknytning til landet, 

statsborgerskap er klart definert. I omtalen personer som er medlemmer av et samfunn i 

bredere forstand, brukes dette begrepet. I noe av litteraturen som ligger til grunn brukes 

begrepet «borger» i en (i det minste tilsynelatende) bredere forstand. Der slik ulik 

begrepsbruk er av betydning er det påpekt i fotnoter eller løpende i teksten. 

I tillegg brukes ulike begrep for å beskrive formell status i ulike stadier av migrasjons- og 

straffeprosessen. En person er tiltalt når påtalemyndigheten har besluttet påtale, og har denne 

statusen under rettssaken. Om retten finner det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil 

at tiltalte er skyldig i det han eller hun er tiltalt for, kan de domfelle. Når dommen er 

rettskraftig, endrer tiltalte status til domfelt, som er den statusen mine informanter har. I 

tilståelsessaker har tiltalte status som siktet. 

Plassering i forskningsfeltet 

Norske studier på ulovlig innreise, herunder brudd på innreiseforbud, finner jeg ikke. Det er 

derimot skrevet relativt nye masteroppgaver om utvisning (Strømnes, 2013), om kontrollsiden 

av straffeforfølgelse av immigrasjonslovbrudd (Johannessen, 2013). Studier av 

krimmigrasjon, overlappingen av migrasjons- og kriminalitetskontroll, har ellers hatt en viss 

mangel av empiriske studier av det faktiske omfanget av fenomenet (Aliverti, 2013), selv om 

flere studier de siste årene har begynt å bøte på dette (se for eksempel Johansen et al., 2013b, 

Franko og Mohn, 2015, Aliverti, 2013). 

På den andre siden finnes det mange studier av strafferettssystemet, begrunnelser for straff og 

av dømte for lovbrudd. Det særegne ved denne studien i tilknytning til studiet av straff er at 

lovbruddet kun kan begås av utlendinger. Personer uten statsborgerskap er overrepresentert i 

strafferettsapparatet (Franko og Mohn, 2015), men forutsetningene er annerledes når vi har å 
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gjøre med et lovbrudd personer med norsk statsborgerskap per definisjon ikke kan straffes for.  

Ved å gå i dybden på dette temaet kan denne studien bidra til å fylle et hull i krysningsfeltet 

mellom disse to forskningsfeltene. 

Forskning på liknende lovbrudd tar stort sett for seg USA og er ikke direkte overførbare, men 

det er likhetstrekk i utviklingen (eksempelvis strengere straffer, tydeligere politiske føringer 

på straffeutmåling) som gjør at funnene har en viss overføringsverdi. Doug Keller har sett på 

konsekvensene av strenge politiske føringer i saker om «illegal re-entry» og advarer mot dette 

(Keller, 2010). Han har også sett på historien til straffebud for ulovlig innreise og gjeninnreise 

(brudd på innreiseforbud) i USA, og beskriver de strenge strafferammene som kostbare, 

ineffektive for formålet og behandlet i det stille (Keller, 2012). Det siste poenget – at disse 

reaksjonene sjelden snakkes høyt om er også et poeng hos Dauvergne (2008). Utviklingen i 

USA har også vært studert av blant andre Jennifer Chacón og Ingrid Eagly (Chacón, 2009, 

Chacón, 2012, Eagly, 2010), og hovedtrekkene i konklusjonene stemmer over ens med 

Kellers funn.  

1.1 Gjeldende rett 

Ettersom dette ikke er en rettsvitenskapelig studie, ligger det utenfor omfanget av den å gi en 

total gjennomgang av rettstilstanden. Jeg gjør likevel en forenklet gjennomgang her, ettersom 

ulike aspekter ved reguleringen er av betydning underveis i teksten.  

Lovendringen av 10.1.2014 

Før lovendringen av 10.1.2014, som trådde i kraft 15.1.2014, var brudd på innreiseforbudet 

straffbart etter både straffeloven § 342 første ledd bokstav a og utlendingslovens § 108 andre 

ledd bokstav a. Strafferammen var i begge tilfeller bot og/eller fengsel inntil 6 måneder. Ved 

gjentakelse var strafferammen to år etter straffeloven og ett år etter utlendingsloven. 

Skyldkravet var henholdsvis forsett etter straffeloven og forsett eller uaktsomhet etter 

utlendingsloven.  

Ved Endringslov til utlendingsloven (2014) ble strafferammen hevet til 2 år for første gangs 

overtredelse, og de tidligere hjemlene opphevet til fordel for ny utlendingsloven § 108 tredje 

ledd bokstav e. Lovendringen er utgangspunktet for denne studien, og Prop.181-L (2012-

2013) som lå til grunn for lovendringen er en sentral del av datamaterialet.  
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Straffehjemmel 

Straff for brudd på innreiseforbud er etter 15.januar 2014 hjemlet i Utlendingsloven (§ 108 

tredje ledd bokstav e): 

Med bot eller med fengsel inntil to år straffes den som forsettlig eller uaktsomt 

overtrer innreiseforbudet i § 71 annet ledd eller § 124 første ledd 

Strafferammen for førstegangsbrudd er altså 2 år, og det dobbelte ved gjentakelse
1
. 

Skyldkravet er forsett eller (simpel) uaktsomhet.  

Utvisning og ileggelse av innreiseforbud 

Et innreiseforbud er en administrativ reaksjon som ilegges ved utvisning. Utlendingslovens § 

71 andre ledd hjemler innreiseforbud for EØS-borgere, § 124 første ledd for 

tredjelandsborgere (personer fra land utenfor EU/EØS). Hva som kan føre til utvisning 

varierer med om utlendingen er EØS- eller tredjelandsborger, og eventuelt hva slags 

oppholdsgrunnlag han eller hun har som tredjelandsborger. 

EØS-borgere har i utgangspunktet et sterkere utvisningsvern enn tredjelandsborgere, og kan 

kun utvises når det er påkrevd av hensynet til offentlig orden og sikkerhet
2
. Utvisningen må 

begrunnes med personlige forhold. 

Tredjelandsborgere kan utvises på grunn av straff av en viss lengde, avhengig av hva slags 

oppholdsgrunnlag de har
3
. Tredjelandsborgere kan også utvises på bakgrunn av grove eller 

gjentatte brudd på utlendingsloven, vesentlige uriktige og villedende opplysninger (eller 

tilbakeholdelse av opplysninger) eller unndragelse av effektuering av vedtak
4
. 

Innreiseforbudets lengde og virkeområde 

Innreiseforbudet kan ilegges for en periode på ett år, to år, fem år, ti år eller varig for 

tredjelandsborgere, og for to eller fem år, ti år eller varig for EØS-borgere
5
. Lengden 

                                                 
1
 j.fr. Almindelig borgerlig Straffelov 1902 (opphevet) § 61 og  Lov om straff (2005) § 79 første ledd bokstav b. 

2
 j.fr. utl. § 122 

3
 j.fr. utl. § 66.1.c (uten oppholdstillatelse), § 67.1.b (midlertidig oppholdstillatelse) eller § 68.1.b (permanent 

oppholdstillatelse). 
4
 j.fr. utl. § 66.1.a. I tillegg kan utlendinger utvises av noen andre forhold knytet til folkehelse- og sikkerhetshensyn, noe jeg 

går ikke nærmere inn på dette i denne studien fordi ingen saker med slikt grunnlag har dukket opp i noen deler av mitt 

materiale. 
5
 Utlendingsforskriften § 14-2  
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fastsettes etter en forholdsmessighetsvurdering
6
, og for EØS-borgere kan innreiseforbudet 

ikke settes til lengre enn det som er nødvendig av hensynet til offentlig orden og sikkerhet
7
. 

En person som er utvist fra et Schengenland har som hovedregel innreiseforbud i hele 

Schengen (Humlen, 2010:423), og må søke det enkelte land han eller hun ønsker å reise inn i 

om tillatelse til dette. Skulle han eller hun få tillatelse til å reise inn i et Schengen- land har 

dette ikke konsekvenser for innreiseforbudet til Norge.  Dette gjelder også om vedkommende 

får opphold og/eller statsborgerskap i et annet Schengenland før innreiseforbudet til Norge 

utløper. 

Opphevelse av innreiseforbudet 

Det er mulig å søke om å oppheve innreiseforbudet, jamfør Utlendingsloven § 71 andre ledd 

tredje punktum: «Innreiseforbudet kan etter søknad oppheves dersom nye omstendigheter 

tilsier det», eller om adgang til å besøke Norge for en kortere periode uten at innreiseforbudet 

oppheves, jamfør samme paragraf andre ledd fjerde punktum: «Dersom særskilte 

omstendigheter foreligger, kan den som er utvist, etter søknad få adgang til riket for kortvarig 

besøk selv om innreiseforbudet ikke oppheves, men som regel ikke før to år er gått fra 

utreisen». 

For ikke å undergrave disse reglene er det lagt opp til et snevert rom for formildende 

omstendigheter som kan tas hensyn til i straffeutmåling for brudd på innreiseforbudet, særlig 

knyttet til formålet med innreisen. 

1.2 Håndhevelse og statistikk 

Bakgrunnen for forslaget om å heve strafferammen for brudd for innreiseforbud i Prop.181-L 

(2012-2013) var dels en økning i antall anmeldelser mellom 2007 og 2012. Jeg vil derfor se 

litt nærmere på statistikk knyttet til brudd på innreiseforbudet og noen viktige poenger i 

tolkningen av den. 

Det har vært en økning i antall anmeldelser i den perioden jeg har tilgang på data fra. Antallet 

anmeldelser pr. år økte fra 42 i 2002 til 462 i 2012, mens antallet domfellelser pr. år økte fra 

12 til 235 i samme periode: 

                                                 
6 J.fr. utl. § 70 
7 Utlendingsforskriften § 19-30 



7 

 

 
Figur 1 Anmeldelser og domfellelser for brudd på innreiseforbud 2002-2014 (Kilde: POD) 

Tallene som ble brukt i forarbeidene til lovendringen var hentet fra perioden 2007-2012 og vi 

ser at økningen har fortsatt og i 2013 og 2014, særlig var det en stor økning i antallet 

anmeldelser fra 2012 til 2013. 

To momenter er viktig å merke seg i tolkningen av denne grafen: for det første ser vi en 

økning i antall anmeldelser fra 2008. Etter 2008 er hovedregelen at alle straffbare brudd på 

utlendingsloven skal straffeforfølges (RA-05-370)
 8

, mens det før skulle mer til for å bruke 

strafferettssystemet fordi disse sakene også har forvaltningsmessige reaksjoner knyttet til seg 

(Ulrich og Kampen, 2010:597). Det er derfor grunn til å tro at en del av økningen fra 2008 og 

utover skyldes en endring i måten brudd på innreiseforbud kontrolleres på, og kan leses dels 

som en kontrollkurve. Denne antakelsen støttes av at dette typisk er et lovbrudd som 

anmeldes av politiet selv.  

For det andre er det verdt å merke seg den voldsomme økningen i antallet anmeldelser fra 

2012 til 2013, og utflatingen fra 2013 til 2014. Tallgrunnlaget i Prop.181-L (2012-2013) 

gjelder årene til og med 2012. Det vil være interessant å se på hva som forårsaket økningen i 

2013, og hvordan utviklingen er fra og med 2014 (som er det året ny strafferamme trådte i 

kraft).  

En slik kurve kan også leses som en handlingskurve, altså et bilde på hvor mange som faktisk 

bryter innreiseforbudet (Høigård, 2007). Dette er en sammenheng som det er vanskelig å si 

                                                 
8
 Retningslinjene fra 2008 er varslet revidert, spesielt knyttet til punktet om innreiseforbudet (RA-2014-167-1), men det er 

ikke nærmere spesifisert hva slags revisjon det er snakk om eller hva som gjør den ekstra påtvingende i tilknytning til 

innreiseforbud. 
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noe om, fordi man aldri vil vite hvor mange som aldri oppdages. Det som er verdt å merke seg 

i denne sammenhengen er at det ligger et utvisningsvedtak bak hvert innreiseforbud, og at 

bruken av utvisning har økt i samme periode: 

 

Figur 2 Utvisningsvedtak 1991–2013. Fordelt etter grunnlag. (Franko og Mohn, 2015:162) 

Det kan tenkes at det at flere utvises og ilegges et innreiseforbud også fører til at flere bryter 

innreiseforbudet. Samtidig kan grafen over utvisninger også leses som en kontrollkurve. 

Spesielt når det gjelder utvisning for brudd på utlendingslovbrudd kan mye av endringen 

tilskrives endret praksis (Mohn, 2013:58). Utover dette har jeg ikke materiale til å si noe om 

hva disse kurvene «egentlig» viser, det viktige her er at de henger sammen, og både antall 

utvisninger og antall anmeldelser for brudd på innreiseforbudet avhenger av hvor mye 

ressurser staten bruker på kontroll. 

1.3 Oppbygging av oppgaven 

Gjennomgangen av empirien er delt på tre kapitler. Kapittel 3 tar for seg begrunnelser for, og 

hva som legitimerer, kriminalisering av og straff for brudd på innreiseforbudet. Kapittel 4 

dreier seg om hva som skjer før, under og etter ileggelse av utvisningsvedtak og 

innreiseforbud; hvem som ilegges ett innreiseforbud, hvilke konsekvenser innreiseforbudet 
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har og hvorfor det brytes. Kapittel 5 fokuserer på hvordan sakene håndteres i rettssystemet; 

ileggelse av straff for brudd på innreiseforbudet og de spesielle utfordringene disse sakene 

innebærer. 

Funnene i kapittel 4 og 5 utfordrer begrunnelsene og legitimeringene som forklares i kapittel 

3. Som vi skal se er disse utfordringene dels direkte knyttet til at de som rammes av 

straffebudet utelukkende er ikke-borgere, og dels til ulik forståelse av det å bryte ett 

innreiseforbud. Kapittel 6 oppsummerer disse utfordringene ved å se funnene opp imot 

begrunnelsene for straff. Ettersom funnene i kapittel 4 og 5 kan tyde på at lovendringen ikke 

er et effektivt middel for å nå de målene lovgiver har satt seg, kan det diskuteres hva slags 

funksjon straffen da har, og om kriminaliseringen er legitim. Disse diskusjonene er tema for 

det avsluttende kapitlet. 
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2 Metode 

Studien er basert på ti semistrukturerte intervju med domfelte for brudd på innreiseforbud, en 

analyse av lovproposisjonen Prop.181-L (2012-2013) og en gjennomgang av totalt 156 

domsavsigelser fra ting- og lagmannsretter. Disse kildene har vært analysert som tekst, altså 

kvalitativt. I tillegg har jeg hatt tilgang på noe statistikk. 

2.1 Intervju 

Intervju ble valgt som datainnsamlingsmetode med et håp om å kunne belyse antakelser i 

forarbeider og dommer, og å bidra med nye perspektiver og innspill.  

Utvalg 

Utvalget besto av 10 domfelte for brudd på innreiseforbud etter Utlendingsloven § 108 (e), 

som sonet i Kongsvinger fengsel da datainnsamlingen fant sted. NESH (Den nasjonale 

forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora, se Cappelen, 2014) stiller 

spesielle krav til å rekruttere innsatte til forskning, og disse ble tatt hensyn til ved 

bestemmelse av utvalget. Det mest sentrale i denne vurderingen var at det ikke ble ansett å 

være en reell mulighet til å rekruttere deltakere til prosjektet fra andre arenaer, gitt temaets 

karakter og prosjektets begrensede omfang. Samtidig kan det antas at gruppen vil dra nytte av 

forskningen ved å få sitt perspektiv belyst, spesielt fordi det er en gruppe som sjelden kommer 

til orde i offentligheten. 

Populasjonen av personer dømt for et lovbrudd er nødvendigvis ikke den samme som 

populasjonen av personer som har begått det gitte lovbruddet. For det første blir kun en viss 

andel av dem som begår et lovbrudd dømt for det, da noen siles ut i hvert steg av prosessen – 

enten blir de aldri oppdaget, de blir ikke anmeldt, påtalt eller dømt. Videre kan det hende at 

noen av dem som blir dømt for lovbruddet er uskyldige. Det er derfor viktig å skille disse to 

populasjonene, og være klar over at utvalget mitt er hentet fra den første av disse.  

Kun personer som behersket norsk eller engelsk ble inkludert da det ikke ble lagt opp til bruk 

av tolk. Vurderingen av hva som var gode nok språkkunnskaper ble overlatt til fengslet, men 

de ble oppfordret til å rekruttere bredt demografisk sett og å inkludere både første- og 

fleregangsdømte. De ti deltakerne var alle menn, to var fra Afrika sør for Sahara, seks var fra 
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Øst-Europa (fem av disse var fra land i EU/EØS), én fra Asia og én fra Midtøsten. 

Fordelingen stemte relativt godt med utvalget av domsavsigelser (se kapittel 2.2.2 nedenfor), 

de største forskjellene var at en større andel av informantene kom fra land i EU/EØS og en 

større andel av domsavsigelsene var saker med siktet/tiltalt fra Midtøsten: 

 

Figur 3 Opprinnelsesregion informanter og tiltalte 

Rekruttering 

Alle deltakerne ble rekruttert gjennom kriminalomsorgen. Søknad om tilgang til å rekruttere 

deltakere fra fengslene Oslo, Bredtvet og Kongsvinger ble sendt til kriminalomsorgen region 

øst, og den ble godkjent for Bredtvet og Kongsvinger – Oslo responderte ikke på grunn av 

kapasitetshensyn. Bredtvet hadde ingen innsatte etter denne paragrafen, så alle deltakerne ble 

rekruttert fra Kongsvinger. Der satt det pr. 1.8.2015 totalt 26 menn på dom eller varetekt etter 

brudd på utlendingsloven, mot 147 totalt i Norge (tall fra KRUS), den nest største 

enkeltpopulasjonen etter Oslo fengsel.  

Rekrutteringen foregikk ved at ansatte i fengslet delte ut informasjonsskriv og 

samtykkeskjema til aktuelle deltakere, som så eventuelt skrev under før jeg fikk en liste over 

navn på deltakere fra fengselet. Tilbakemelding fra fengslet var at alle i den aktuelle gruppen 

ble forespurt, dette resulterte i 10 intervju. Ytterligere en person skrev under på 

samtykkeskjema, men vedkommende ble sendt ut av landet før det var mulig å gjennomføre 

intervju. 

Gjennomføring av intervjuene 

Samtlige av intervjuene ble gjennomført på besøks- eller samtalerom i fengselet, fordelt på tre 

dager. Da intervjuene ble gjennomført satt tre av deltakerne på høyere sikkerhet og syv på 

lavere sikkerhet. To intervju ble gjennomført på norsk, resten på engelsk. Selve intervjuene 

Opprinnelsesregion Informanter Andel Domsavsigelser tingretten Andel 

EU/EØS 5 50 % 38 30 %

Øvrige Europa 1 10 % 10 8 %

Midtøsten 1 10 % 29 23 %

Asia 1 10 % 5 4 %

Afrika 2 20 % 31 25 %

Ukjent 0 0 % 13 10 %

Sum 10 100 % 126 100 %
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varierte i lengde mellom 20 og 45 minutter, i tillegg ble det brukt en del tid før og etter selve 

intervjuet til å sørge for at deltakeren hadde forstått hva deltakelse innebar. Det ble ikke tatt 

opptak av disse delene av samtalene, for å senke terskelen for å stille spørsmål. 

Informasjonsskriv hadde blitt delt ut på forhånd, men det ble tidlig klart for meg at det var 

store variasjoner i hvor godt deltakerne kjente til innholdet. Jeg gjorde derfor tilpasninger i 

hvordan jeg informerte om prosjektet fra gang til gang, etter hvert som jeg så at problemer 

dukket opp.  

Intervjuet var todelt oppbygd. Første del spurte etter historien – bakgrunnen (for eksempel 

utvisningen), lovbruddet (returen til Norge), rettssaken, straffen og fremtiden. Informanten 

fikk fortelle sin egen historie uten sterke føringer, men hvor mye jeg bidro med å stille mer 

konkrete spørsmål varierte veldig. Her vil det alltid være individuelle variasjoner, i tillegg 

spilte språk og ordforråd inn, også på hvor åpne spørsmål jeg kunne stille. Målet var ikke å 

gjennomføre et livshistorieintervju, men å følge sakshistorien og få kunnskap om 

informantens oppfatninger av ulike stadier i saksforløpet. Jeg hadde også håp om å få noen 

ideer om hvordan aspekter ved bakgrunnen for utvisningen og gjennomføringen av den kunne 

ha spilt inn i beslutningen om å komme tilbake.  

Den andre delen av intervjuet inneholdt mer konkrete spørsmål om tema jeg ønsket å få belyst, 

i tillegg fulgte jeg opp historien med mer detaljerte spørsmål. Dette dreide seg for eksempel 

om refleksjoner rundt straffebudet, opplevelser av konkrete møter med statsapparatet. Nye 

tema som dukket opp i intervjuene arbeidet jeg inn i intervjuguiden til senere intervju, slik at 

studien hele tiden var sensitiv for nye det jeg ikke hadde tenkt over på forhånd. 

Den største utfordringen i gjennomføringen av intervjuene var språk, da de fleste av 

deltakerne snakket svært lite engelsk eller norsk. Intervjuene er derfor en del kortere enn de 

kanskje kunne ha vært. Språkproblemene har i denne studien reist en rekke ulike problemer, 

som jeg vil komme nærmere inn på under de videre beskrivelsene av etiske vurderinger, 

analytisk tilnærming og resultatenes gyldighet og overførbarhet. 

Transkribering av intervjuene 

Intervjuene ble transkribert ved hjelp av programmet HyperTranscribe. De ble forløpende 

anonymisert under transkriberingen ved at navn på opprinnelsesland ble erstattet med «land i 

(verdensdel)». Denne begrensningen ble gjort fordi jeg merket meg likheter i historiene til 
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informanter fra samme region, så selv om variasjonene kanskje ikke kunne tilskrives hvor de 

var fra så jeg det som et relevant moment å ta med videre i analysen. Den rettslige stillingen 

til informantene varierer med hvorvidt landet de kommer fra er et EØS og/eller Schengen-

land, det er derfor skilt på dette både i intervju- og domsanalysen. I tillegg ble navn på land 

vedkommende f.eks. hadde reist igjennom på vei til Europa erstattet på samme måte og navn 

på tredjepersoner erstattet med «navn». Dette ble gjort av hensyn til både deltakerens og 

tredjepersoners anonymitet. Stedsnavn i Norge ble fjernet i noen tilfeller, men her gjorde jeg 

en mer skjønnsmessig vurdering. «Oslo» ble for eksempel ikke fjernet, da det neppe kunne 

tjene til å identifisere noen. Hadde de derimot bodd over lengre tid på mindre steder, sonet i 

mindre fengsler etc. valgte jeg å fjerne disse navnene. I tillegg ble det gjort en ny vurdering 

ved gjengivelse fra intervjuene i denne avhandlingen. Etter transkripsjonen fikk hvert intervju 

en tilfeldig bokstav fra A til J som ble brukt som betegnelse videre, og som er brukt ved 

sitatgjengivelse i teksten. 

Et fåtall av deltakerne snakket svært godt engelsk, men transkribering av de resterende 

intervjuene (dvs. hvor de som intervjues snakker til dels svært dårlig engelsk eller, i to tilfeller, 

norsk) har vært en utfordring. Dette har for det første handlet om å balansere en lojal 

fremstilling av deltakernes fortellinger med en ærlig fremstilling av språkferdighetene. For det 

andre har det gitt noen utfordringer i analysen av intervjuet. I praksis ble dette gjort ved å 

legge transkriberingen svært tett opp til det som faktisk ble sagt, med mange detaljer. Dette 

avdekket blant annet noen tilfeller hvor også jeg hadde misforstått deltakeren i løpet av 

intervjuet. Etterpå ble intervjuene hørt gjennom på nytt, for å rette opp feil i transkripsjonen, 

og for å fylle ut med kommentarer der meningen med et utsagn var lettere å forstå fra 

lydopptaket enn fra den skriftlige gjengivelsen. Der hvor tid ble brukt på å oppklare en 

misforståelse eller omformulere et spørsmål for å komme frem til en felles forståelse, er dette 

stort sett utelatt fra analysen da det har liten relevans utover å si noe om språkferdighetene. 

Det viktigste etter analysen var å sitte igjen med en så lojal som mulig fremstilling av 

innholdet i det som ble sagt, og konteksten for utsagnene. 

Analyse av intervjuene 

Den analytiske tilnærmingen i oppgaven er basert på «the constant comparative technique» 

slik den er beskrevet hos Hjerm et al. (2011). Teknikken går ut på å fortløpende sammenlikne 
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nye data med hittil observerte mønstre og teoretiske perspektiver, og er delt inn i tre faser: 

koding, tematisering og oppsummering. 

Hva gjelder intervjuene skjedde det i tillegg noen analysetrinn før de forelå som tekst – først i 

intervjusituasjonen og senere ved transkriberingen. Dette er selvstendige analysetrinn fordi 

studieobjektet, her personer, har en selvforståelse og egenfortolkning – dette gjør 

kriminologien, som samfunnsvitenskap, til en fortolkende (hermeneutisk) vitenskap. 

Hermeneutikk av første orden er informantenes selvforståelse og egenfortolkning, 

dobbelthermeneutikk er min forståelse og tolkning av informantenes fortolkninger. I tillegg 

kan man snakke om en «trippel» hermeneutikk når mine tolkninger tilbakeføres til 

informantene, eller deles i samfunnet og tolkes der (Kvale og Brinkmann, 2015:347). 

Konsekvensen for meg er at jeg allerede ved spørsmålsstillingen og intervjusituasjonen, 

beskrevet ovenfor, er i gang med en analyseprosess som resulterer i skriftlig materiale – 

transkripsjonene. En slik prosess ligger også bak de andre dokumentene i studien, men 

tekstinnholdet i dem er ikke produsert av meg – de tidlige analysestegene er i de tilfellene 

utført av andre. 

Når så transkripsjonene forelå, gikk første del av analysen ut på å gå grundig igjennom 

tekstene og kode det jeg så som interessante deler, både med bakgrunn i problemstillingene 

mine og ut fra mønstre som dukket opp underveis.  Dette ble gjort i to omganger, først 

fortløpende ut fra det som dukket opp underveis, så igjen etter en gjennomgang av de 

foreløpige kodene. Målet med denne prosessen var å utviklet kodene slik at de tematisk 

gjenspeilet hovedinnholdet i materialet (Hjerm et al., 2011:92).  

I dette arbeidet var jeg allerede over i det Hjerm et.al. kaller tematisering, prosessen med å 

finne ut av forholdet mellom kodene og plassere dem i grupper eller over- og underordnet 

hverandre. Intervjuene var som nevnt todelt oppbygd, og kodingen tok utgangspunkt i dette 

ved at ett sett koder ble koblet til ulike deler av historien for å kunne følge de ulike 

hendelsesforløpene, mens en annen gruppe koder var koblet til ulike typer vurderende utsagn 

og begreper. Denne andre gruppen koder var i første omgang «in vivo-koder», noe som vil si 

at de ble navngitt utfra formuleringer i materialet (Hjerm et al., 2011:102), og senere samlet i 

grupper med nye betegnelser. Jeg gikk etterpå flere runder mellom kodene og materialet før 

jeg var fornøyd med at kodene og gruppene av koder var dekkende for innholdet i materialet. 
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2.2 Offentlige dokumenter 

2.2.1 Lovforarbeider 

Prop.181-L (2012-2013) om heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbud, som lå til 

grunn for straffeskjerpelsen som trådte i kraft 15. januar 2014, ble analysert med spesielt 

henblikk på begrunnelser for straffeskjerpelsen. I lovgivningsprosessen er proposisjonen det 

dokumentet som inneholder en oppsummering av departementets opprinnelige forslag, et 

sammendrag av høringsinspillene og departementets vurdering av disse. Det er 

departementets begrunnelser i dette dokumentet som er analysert.  

Proposisjonen er valgt fordi det er det grundigst gjennomarbeidede dokumentet som ligger til 

grunn for lovvedtaket, og er et dokument hvis begrunnelser ofte vises til når domstolene skal 

tolke lovteksten (Boe, 2012:137). De vurderingene som er gjort her får altså praktiske 

konsekvenser i senere anvendelse av loven. For å begrense tilfanget er Innst.48-L (2013-2014) 

ikke analysert, men lest igjennom. Med noen få unntak er begrunnelsene hentet fra 

proposisjonen, og jeg har ikke sett noen dommer vise til andre uttalelser i instillingen.  

De steder i resten av teksten hvor det kun vises til «proposisjonen» eller «forarbeidene» og 

ikke annet er spesifisert, er det Prop.181-L (2012-2013) det er snakk om. 

2.2.2 Domsavsigelser 

I arbeidet med studien har jeg også samlet inn og gjennomgått en større mengde 

domsavsigelser.  

Tingrettsdommer ble hentet inn direkte fra domstolene ved at en henvendelse ble sendt til 63 

tingretter, hvorpå de fleste responderte men ikke alle hadde avsagt dommer etter den aktuelle 

paragrafen i det aktuelle tidsrommet. Bestillingen gikk på rettsavgjørelser etter 

Utlendingslovens § 108 tredje ledd bokstav e, avsagt mellom lovendringen og 

innsamlingstidspunktet, altså september 2015. Fordelen med å gå bredt ut i innsamlingen av 

dommer var at jeg fikk en stor variasjon i materialet. De ulike domstolene hadde en ulik 

mengde saker, og ulike «typiske» saker. Totalt fikk jeg inn 126 domsavgjørelser. Jeg 

sammenlignet fordelingen av avgjørelsene fra 2014 pr. politidistrikt med tall fra POD på 

avgjørelser etter samme kriterier, og mener å ha et utvalg som illustrerer hvilke dommer som 
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blir avsagt – uten at jeg har et representativt utvalg ettersom utvalget ikke skjedde ved 

tilfeldig uttrekk.  

 

Figur 4 Rettsavgjørelser etter utl. § 108 tredje ledd bokstav e i 2014 pr. politidistrikt (Kilde: POD/tingrettene) 

Som det går frem av denne fordelingen skiller Oslo og Østfold seg ut med mange saker. I 

tillegg til avgjørelsene som fremgår av oversikten har jeg hatt tilgang til avgjørelser fra 2015. 

I 2014 ble omtrent halvparten av avgjørelsene gjort etter reguleringen slik den var før 

lovendringen i januar 2014, oversikten viser altså ikke en totaloversikt over dømte for brudd 

på innreiseforbud, eller en totaloversikt over mitt materiale, men viser hvor illustrerende mitt 

materiale er for fordelingen av avgjørelser nasjonalt. Jeg har ikke tall på totalt antall 

rettsavgjørelser for 2015, men det er liten grunn til å tro at det er store variasjoner.  

Grunnen til at jeg har noen avgjørelser fra 2014 som ikke finnes igjen i tallene fra POD er at 

sakene er registrert etter ulik dato. I mitt materiale er dommene registrert etter datoen for 

hovedforhandling eller rettsbehandling av tilståelsessaken.  Oslo tingrett har svært mange 

avgjørelser, og hadde derfor ikke mulighet til å oversende alle eller gjøre et representativt 

uttrekk. Dette er den største utfordringen når det gjelder spørsmålet om hvor illustrerende mitt 

materiale er for det totale antall saker. 

Høyesteretts- og lagmannsrettsdommer har vært hentet fra lovdata. Der skal alle slike 

avgjørelser i utgangspunktet være publisert, selv om det kan være unntak. Utvalget består av 

dommer i disse instansene som pr. utgangen av september 2015 var publisert i lovdata, samt 
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enkelte avgjørelser fra samme periode som ble publisert senere. En del avgjørelser blir 

publisert relativt lenge etter at dommen er avsagt, alle avgjørelser fra perioden er derfor ikke 

inkludert.  

Dette uttrekket resulterte i tre høyesterettsdommer som er beskrevet under «gjeldende rett», 

og 30 saker fra lagmannsretten avsagt mellom 21.5.2014 og 30.10.2015. Søket etter dommene 

ble gjort etter Utlendingsloven § 108, deretter ble resultatene gjennomgått manuelt for å finne 

de avgjørelsene som dreide seg om brudd på innreiseforbud. Sakene fordelte seg på 17 

dommer fra Borgarting lagmannsrett, fem fra Eidsivating lagmannsrett, tre fra Frostating 

lagmannsrett, en fra Agder lagmannsrett og fire fra Gulating lagmannsrett.  

Analyse av dommene 

Innsamlingen ble gjort som et alternativt datagrunnlag, ettersom det tok lang tid å få avklart at 

intervjuer var mulige å gjennomføre. Når jeg så ble sittende med et så stort materiale var det 

ikke anledning til å gjøre en så dyptgående kvalitativ analyse som man kanskje kunne ønske, 

og ettersom utvalget ikke var representativt var det også begrenset hva slags kvantitative data 

jeg kunne trekke ut. Dommene ble derfor analysert på følgende måte: 

Dommene forelå allerede som tekst, så den første delen av analyseforberedelsene var allerede 

gjort. Det betyr ikke at produksjonen av tekstene er uten betydning – hvordan, og med hvilket 

formål, tekster er produsert er alltid av betydning ved tekstanalyse. Det er viktig å merke seg 

at dommene representerer dommernes bevisvurdering slik den fremtrer skriftlig, og gir ikke et 

totalbilde av hva som har vært presentert i retten eller de vurderinger som er gjort (Kjus, 

2008). 

Ved førstegangs gjennomlesing av dommene markerte jeg de tekstbitene jeg tenkte var 

spesielt interessante ut fra det jeg frem til da hadde skaffet meg av bakgrunn. Samtidig ble 

hver dom ført opp på en liste ut ifra noen kriterier. Disse kriteriene ble endret underveis etter 

hvert som jeg så hva som ble relevant for analysen, og etter hvert omgjort til variabler på 

ulike nivå. Eksempler på variabler som sakene ble registrert etter er tiltaltes/siktedes kjønn og 

statsborgerskap (etter region), om det var tilståelsessak, om tiltalen også inneholdt flere 

punkter og resultat i dommen. 

I noen tilfeller gjelder tingrettsdommene og lagmannsrettsdommene samme sak, dvs. at en sak 

jeg har fra en tingrett har blitt anket videre – i noen tilfeller helt til høyesterett. Analysen av 
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tingrettsdommene og lagmannsrettsdommene tar ikke hensyn til hvorvidt dommen er 

rettskraftig, og gjør det heller ikke nødvendig. I de tilfeller hvor det har betydning er det 

inkludert i gjennomgangen av empirien. 

Jeg planla ikke noen grundig kvantitativ analyse av dataene, både på grunn av studiens 

omfang og det faktum at jeg ikke hadde et representativt utvalg av dommer, men kodingen 

gjorde det mulig for meg å lett finne frem til dommer ut ifra visse kriterier, og å se eventuelle 

mønstre. I matrisen la jeg også inn bokser med stikkord knyttet til det jeg så som sentrale 

diskusjonstema i hver dom, eller annet innhold jeg merket meg som relevant.  

Etter å ha samlet inn alle dommene som inngikk i studien, gikk jeg igjennom dem på nytt, og 

la forløpende inn i det nå ferdigutviklede skjemaet – og talte opp de kvalitative kodene jeg 

hadde merket meg underveis for å se om det jeg hadde merket meg som «typiske» mønstre 

faktisk var nettopp det. 

I løpet av studien har jeg sett kategorier som jeg burde hatt med i analysen av dommene fra 

starten av, og at en del interessant informasjon nok kunne kommet ut av en kvantitativ studie 

av et representativt utvalg av domsavsigelser. I denne omgang har mengden domsavsigelser 

og studiens omfang satt grenser for mulighetene for å gjøre dette. 

2.3 Tallmateriale 

I forbindelse med arbeidet med studien har jeg fått tilgang til en del tallmateriale. Her vil jeg 

kort gå igjennom hvilke kilder som er brukt og hvordan de ulike tallsettene er produsert.  

I tilknytning til prosjektet «Kriminalitetskontroll ved Europas grenser» ved Institutt for 

kriminologi og rettssosiologi (Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo) har jeg fått tilgang til 

datasett fra Politidirektoratet (POD), med oversikt over deres tall pr. politidistrikt og nasjonalt 

mellom 2002 og 2014
9
.  

KRUS har bidratt med oversikter over innsatte i norske fengsler pr. 1.8.2015. I disse 

oversiktene er det nærmeste jeg kommer å si noe om brudd på innreiseforbud å se på den 

gruppen som sitter etter utlendingsloven, det vil si de som er registrert med hovedlovbrudd 

                                                 
9
 Takk til Synnøve Jahnsen og Sigmund Book Mohn ved IKRS for tilgang til datasettet 
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etter § 108 i utlendingsloven. Disse tallene ble brukt som utgangspunkt for å se hvor det var 

mest relevant å rekruttere deltakere. 

I Prop.181-L (2012-2013) er en del tall fra POD presentert, disse bygger i stor grad på samme 

tallmateriale som jeg har fått tilgang til – jeg har da gått igjennom råmaterialet selv, og sett 

resultatene opp mot tallene i proposisjonen. 

2.4 Forholdet mellom de ulike dataene 

Datamaterialet til grunn for studien er omfangsrikt, og til dels utfordrende å håndtere innen 

studiens tidsmessige rammer. Det er gjort en grundig innholdsanalyse av lovproposisjonen og 

intervjuene, og tatt utgangspunkt i temaene og kategoriene fra denne analysen i analyse av 

domsmaterialet. Intervjuguiden bygde samtidig delvis på innholdet i dommene. Bruken av 

tallmateriale var i stor grad basert på de spørsmål som dukket opp underveis, for eksempel om 

validitet og hvor potensielle informanter fantes. Metodene ble altså brukt komplementært, det 

vil si integrert med det mål å belyse et bestemt tema på best mulig måte og mer overlappende 

enn ved andre kombinasjonsstrategier (Hjerm et al., 2011:139). 

Det har vært en iterativ prosess, noe som vil si at «[t]olkninger [vokser] fram i en vekselsvis 

prosess mellom på den ene siden det man allerede vet, og på den andre siden nye 

observasjoner og erfaringer.» (Hjerm et al., 2011:89). Dette er vært en nyttig inngang til 

analyse av materialet. Analysen av forarbeidene, intervjuene og dommene har bygd på 

hverandre og jeg har gått runder frem og tilbake mellom dem for å eventuelt avdekke 

observasjoner i en av kildene som skulle kunne utfordre, utfylle eller bekrefte en observasjon 

i et annet materiale. Denne prosessen har skjedd på en planlagt måte, men det har også åpnet 

for å inkludere uforutsette tema underveis.   

Målet med denne prosessen er mettethet, å komme til et punkt hvor man «ikke lenger gjør 

noen oppdagelser eller observasjoner som fører til at det stilles spørsmål ved mønstrene [som 

er] kartlagt, eller at de må utvides eller revideres på noen gjennomgripende måte» (Hjerm et 

al., 2011:90). Samtidig har jeg vært nødt til å sette en grense for hva jeg synes er tilstrekkelig, 

og ikke alle interessante tema som har dukket opp har vært mulige å følge opp.  

De ulike kildene bidro dermed på ulike måter til å belyse tema: intervjuene belyste 

migrantenes perspektiv, statistikken ga oversikt over omfang og utvikling, forarbeidene ga 
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innsikt i begrunnelsene for hevingen av strafferammen og domsavsigelsene gjorde det både 

mulig å kvantifisere for å få et makrobilde, samtidig som en kvalitativ gjennomgang viste 

hvordan begrunnelsene i lovforarbeidene ble tatt i bruk i praksis. Studien belyser slik temaet 

fra ulike synsvinkler, «ovenfra» og «nedenfra». 

2.5 Dataenes kvalitet  

Mens reliabilitet (pålitelighet) og validitet (gyldighet) er godt innarbeidet som kvalitetsmål i 

kvantitative studier, er det uenighet om hvordan kvalitet kan begrepsfestes i kvalitative studier 

(Halvorsen, 2008). Kan den måles, i så fall etter hvilke standarder og med hvilke begreper? 

Disse spørsmålene blir ikke vurdert i dybden her, og betegnelsene reliabilitet og validitet 

benyttes. Det er ikke dermed sagt at disse, i den form de brukes i kvantitative studier, er 

overførbare, men de fungerer her som utgangspunkt for diskusjonen og dataenes kvalitet.  

At data er reliable vil si at om samme fremgangsmåte benyttes skal man få samme resultat. I 

kvalitative studier er den hverken mulig eller ønskelig å stille reliabilitet som et krav. At ulike 

forhold spiller inn i løpet av prosessen er altså ikke en feil i seg selv, men som forsker må 

man være åpen om disse forholdene. I kvantitative studier er det viktig, for å få reliable 

resultater, at dataene er representative. I kvalitative studier er dette vanskelig, om 

populasjonen man undersøker er stor, og heller ikke et mål. Flaatten (2015) setter opp metning 

som et alternativt krav i kvalitative studier, som svarer til mettethet som jeg brukte overfor. 

Metning er oppnådd når du ikke lenger får ny informasjon fra materialet, når nye 

gjennomlesninger og nye enheter ikke lenger utfordrer de mønstre du har funnet. Utover dette 

er den best mulige måten å sikre at resultatene i det minste kan etterprøves, å være så tydelig 

og redelig som mulig i beskrivelsen av hvordan de er samlet inn og analysert. 

Dataenes validitet dreier seg om hvorvidt de er relevante for å svare på forskningsspørsmålene 

– kan dataene faktisk si noe om det man er ute etter? I min studie er det særlig en utfordring at 

det var vanskelig å gå ordentlig i dybden i løpet av intervjuene, nettopp fordi det var 

vanskelig å stille konkrete oppfølgingsspørsmål og å få veldig nyanserte svar. Dette har 

konsekvenser for hva jeg kan si noe om og ikke. I tillegg representerer intervjuene 

informantenes historiers slik de har valgt å fortelle dem til meg. Dette er ikke nødvendigvis 

den eneste riktige gjenfortellingen, men den eneste jeg har tilgang til og den informantene har 



21 

 

valgt å legge frem. På samme måte vil det alltid ligge flere historier bak det som gjenfortelles 

i en domsavsigelse. 

I denne studien er det også benyttet noen kvantitative data. Disse har allerede vært presentert, 

men en kommentar er nødvendig når det gjelder dataenes validitet: Kun tallene fra POD sier 

noe om brudd på innreiseforbud, men når det gjelder demografisk fordeling kan jeg ikke si 

noe eksakt og generaliserbart. At flere kilder peker i samme retning gjør det mulig å anta at 

resultatene stemmer med en viss margin. I presentasjon av statistikk er det essensielt å være 

nøyaktig i fremstillingen av hva tallene kan si noe om og ikke. 

2.6 Etiske hensyn 

I forbindelse med et forskningsprosjekt vil det alltid dukke opp en rekke situasjoner hvor 

ulike hensyn må veies mot hverandre. I tillegg stilles det krav til blant annet forskningens 

redelighet, samfunnsnytte og uavhengighet. Det finnes felles normer for hvordan slike 

avveininger skal gjøres og hvilke krav som stilles, og for norsk kriminologiens del er disse 

normene skriftliggjort i retningslinjer fra Den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora (2006). 

En spesiell utfordring her at jeg inkluderer ulike synsvinkler i samme studie, og derfor må 

være spesielt tydelig på å skille hva som er mine funn, knytning til teori og tidligere studier, 

og hva som er beskrivelser fra lovgiver og domstoler. Dette er selvfølgelig også et metodisk 

poeng, men knytter seg i tillegg til at jeg har et ansvar for hvordan jeg fremstiller 

informantene i det skriftlige resultatet av studien. Som nevnt ovenfor utgjør språkproblemene 

et spesielt problem i så måte. Sitatene er forsøkt gjengitt på en måte som balanserer hensynet 

til fremstilling av informantene med en reell fremstilling av språkferdighetene.  

I denne studien er det også gjort vurderinger knyttet til eventuell bruk av forskningen, 

ettersom dette er vanskelig å kontrollere (Kvale og Brinkmann, 2015:254) og kan komme i 

konflikt med prinsippet om at forskningen ikke skal være til skade for dem som deltar. En av 

konsekvensene av disse vurderingene har vært en bevissthet rundt hvordan spørsmål 

formuleres i hele studien og ha en mest mulig nøytral tilnærming. Selv om man tar 

utgangspunkt i lovgivers ståsted er det eksempelvis en forskjell på å stille spørsmålet 

«hvordan kan man hindre at personer bryter innreiseforbudet?» og «hvilke forutsetninger har 

utviste for å overholde innreiseforbudet?». 
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Etiske hensyn i domsanalysen 

Domsavsigelsene jeg har samlet inn er offentlige dokumenter, og de kan i utgangspunktet 

gjengis i sin helhet uten anonymisering. Som forsker har man derimot et etisk og moralsk 

ansvar overfor dem det forskes på, også uavhengig av lovfestede bestemmelser om 

taushetsplikt. Høyeste- og lagretteavgjørelser som er gjort tilgjengelig på lovdata i 

anonymisert form viser jeg til med saksnummer. Tingrettsavgjørelser viser jeg til bare med 

årstall og navn på tingretten løpende i teksten, men en oversikt over de dommene det er sitert 

direkte fra finnes likevel i referanselista. En motforestilling her er at de involverte i 

rettssakene ikke har vært mulige å informere om prosjektet. Etter en vurdering er dette veid 

opp av kravet om etterprøvbarhet og av at dommene i utgangspunktet er offentlige 

dokumenter. Øvrige tingretts- og lagmannsrettsdommer i materialet er ikke listet opp, og fra 

tingrettsdommene er det kun sitater som illustrerer gjennomgående tendenser som er gjengitt. 

Etiske hensyn i intervjustudien 

Intervju som metode byr på spesielle etiske utfordringer. To forhold har forsterket 

utfordringene i denne studien: deltakerne som innsatte og deltakerne som minoritetsspråklige. 

Jeg vil her gå nærmere inn på de ulike etiske vurderingene som ble gjort i forbindelse med 

intervjuundersøkelsen til denne studien. Prosjektet ble godkjent av NSD (se vedlegg 3), og 

kriminalomsorgens region øst (se kriminalomsorgens retningslinjer for forskning: 

Kriminalomsorgen (KSF), 2007) før datainnsamlingen ble satt i gang. 

Å sikre informert samtykke, at deltakerne frivillig samtykker til å delta på bakgrunn av 

tilstrekkelig informasjon om studien (NESH, 2006:12), har vært utfordrende. Et 

informasjonsskriv ble utformet på norsk og engelsk i tråd med kravene til Personvernombudet, 

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste NSD (se vedlegg 1 og 2). Disse ble distribuert til 

aktuelle deltakere via fengslet, og jeg hadde derfor liten mulighet til å vite hvilken 

informasjon deltakerne faktisk mottok før de skrev under på samtykkeskjemaet. Jeg vet for 

eksempel ikke om de fikk mulighet til å lese, eller hjelp til å forstå, innholdet i skrivet. 

Samtykket må også være fritt, altså avgitt uten et opplevd press (NESH, 2006:13). Ettersom 

samtlige av deltakerne fikk samtykkeskjemaet forelagt av ansatte i fengselet kan jeg ikke 

utelukke at noen følte et press til å skriv under, eller til å svare på spørsmål de ikke ønsket å 

svare på selv om jeg forsøkte å understreke at deltakelse var helt frivillig.  



23 

 

For å imøtegå disse utfordringene brukte jeg en del tid før intervjuene på å forklare hvem jeg 

var og hvorfor jeg var der, samt til å gå igjennom innholdet i informasjonsskrivet på en slik 

måte at jeg følte meg trygg på at det sentrale innholdet var forstått. Jeg spurte også mot slutten 

av intervjuet om hvorfor de hadde skrevet under skjemaet. Det var tydelig for meg at en del 

ikke var klar over hva de hadde skrevet under på, derfor har jeg også gjort en vurdering i løpet 

av intervjuene, i etterkant og ved gjennomhøring/transkribering. Etter en helhetsvurdering i 

hvert enkelt tilfelle er jeg trygg på at alle deltakerne faktisk ønsket å delta og at de forsto hva 

deltakelse innebar. I arbeidet med dette har jeg også konsultert veileder, og sett på andres 

erfaringer med liknende problemstillinger i kvalitative studier blant migranter. Spesielt har det 

vært viktig å understreke min rolle, og at deltakerne ikke kunne forvente at jeg kunne hjelpe 

dem i deres egen sak. Dette knytter seg til mitt ansvar for å fremtre med klarhet (NESH, 

2006:20). Utfordringen har vært veid opp mot nytten ved å inkludere denne gruppen, da 

nettopp svake språkferdigheter i norsk og engelsk kan antas å gi noen spesielle utfordringer i 

møtet med statsapparatet.  

Kravet til konfidensialitet, som først og fremst innebærer å beskytte informasjon som kan 

bidra til å identifisere deltakerne, er sentralt i all forskning på personer. Deltakerne ble 

rekruttert gjennom fengslet, som også la til rette for at intervjuene kunne gjennomføres, og 

dermed vil enkelte ansatte i fengselet ha kjennskap til hvem som har deltatt i studien. Det var 

derimot en del av avtalen med fengslet at intervjuene ble gjennomført på en slik måte at 

ansatte ikke kunne overhøre dem, og at samtykkeskjemaene ikke ble lagret i deres arkiver. 

Det ble tatt lydopptak av intervjuene, som ble beskyttet ved at jeg bar mottakeren med meg 

under hele oppholdet i fengslet, og flyttet opptakene over til beskyttet område på 

universitetets server og slettet dem fra opptakeren løpende. I tråd med anbefalingene fra 

NESH og kravene fra NSD ble oversikten over hvem som deltok i prosjektet (som ble 

oppbevart frem til alle intervjuene var gjennomført) oppbevart adskilt fra opptakene (NESH, 

2006:18). Transkripsjonen ble anonymisert ved at gjenkjennelige opplysninger ble endret. 

Intervjudataene ble analysert i sammenheng med andre data (offentlige dokumenter, 

anonymiserte dommer og statistiske data), men ble ikke koblet til andre kilder relatert til de 

domfelte. 

At forskningen ikke skal være til skade for deltakerne er viktig. Flere av deltakerne var 

tydelig preget under deler av intervjuene, spesielt de som opplevde at barn eller øvrig familie 

var skadelidende. Jeg opplevde likevel at de satte pris på å få fortelle meg om sin situasjon, 
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noe enkelte også bekreftet. Dette var ikke tema jeg «gravde» i, og jeg følte meg trygg på at de 

ikke følte seg presset til å snakke om dem. 

2.7 Hvordan kritisk analysere politikk og praksis?  

Vi har her å gjøre med et politisk felt hvor det fattes demokratiske beslutninger, og staten har 

en suveren rett til både å kriminalisere handlinger og å bestemme hvem som oppholder seg på 

territoriet (Westfelt, 2008). Det er derfor viktig å ha et bevisst forhold til hvordan en studie av 

denne typen kan gjøres. 

For det første må analysen ta utgangspunkt i de interne målene og verdiene på feltet (Duff, 

2001). De dokumentene som ligger til grunn for analysen her er resultater av demokratiske 

prosesser (lovforarbeidene) og av anvendt juridisk metode (domsavsigelsene), og må 

analyseres deretter. I dommene må jeg legge det offentlige, skriftlige uttrykket til grunn 

(Flaatten, 2015:42-43), og det kan ligge implisitte forståelser bak teksten som jeg ikke 

plukker opp. Fellende dommer er for øvrig autoritære fortellinger om hva som har skjedd 

(Kjus, 2008:18), og ingen deler av denne studien er ment som noe forsøk på å rokke ved dette. 

For det andre er det både mulig og nødvendig, slik jeg ser det, å ha et videre siktemål med 

analysen enn dette. Straffen sier noe om den som straffer sine verdistandpunkt og 

prioriteringer (Jacobsen, 2004b:172). I denne studien utgjør det faktum at målgruppen for 

lovendringen ikke er en del av det demokratiske fellesskapet en tilleggsutfordring, som gjør 

det spesielt viktig, etter min mening, å inkludere denne synsvinkelen i studien.  

Målet med denne oppgaven er ikke å kritisere politiske eller juridiske beslutninger, men å 

kritisk analysere de antakelsene som legges til grunn og å belyse beslutningene i en større 

kontekst. Når analysen er kritisk er det, i første omgang, i lys av lovgivers egne målsetninger 

og verdier. Samtidig er det er mål å se utover dette, og sette reguleringen av brudd på 

innreiseforbud inn i en bredere ramme.  
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3 Kriminalisering og straff 

De overordnede spørsmålene for dette kapitlet er hvorfor brudd på innreiseforbudet er 

kriminalisert, og hvordan straffen og hevingen av strafferammen for brudd på innreiseforbud 

begrunnes. Første del handler om hva kriminalisering er, og hvilke prinsipper man følger og 

burde følge for å kriminalisere (eller ikke kriminalisere) en bestemt handling og hvilken 

betydning det kan ha at handlingen som kriminaliseres kun kan begås av ikke-borgere. Andre 

del av kapitlet er på begrunnelsene bak bruk av straff som virkemiddel og heving av 

strafferammen i denne sammenhengen. Målet med gjennomgangen er å ha et solid grunnlag 

for å analysere den øvrige empirien i lys av lovgivers begrunnelser og antakelser. 

3.1 Kriminalitet og kriminalisering 

Kriminalisering er det å definere en bestemt type handlinger som nettopp kriminalitet. I denne 

studien er det nyttig å ta utgangspunkt i forståelsen av handlinger som kriminelle først når de 

er definert som dette i en lov (Christie, 2004), begrepet «kriminalitet» benyttes dermed om 

straffbare handlinger. Det inkluderer handlinger hjemlet andre steder enn i straffeloven (men 

likevel dekket av straffelovens generelle del), for eksempel brudd på innreiseforbudet og 

andre straffbare utlendingslovbrudd. 

Dette synet må nyanseres noe; lovtekst alene er ikke tilstrekkelig for å kriminalisere. For det 

første kan lover bli underkjent om de er i konflikt med en overordnet lov – for eksempel 

grunnloven eller folkerettslige forpliktelser, og for det andre kriminaliserer ikke en lovtekst 

alle handlinger som faller inn under ordlyden (Duff et al., 2010:2). Ikke alle brudd på 

innreiseforbudet er kriminelle, for eksempel kan den som bryter innreiseforbudet gjøre det 

uten å utvise subjektiv skyld, eller overordnede lover kan gjøre innreisen lovlig (se kapittel 

5.2.3). 

At enkelthandlinger ikke er kriminelle før de er definert som det i en lov, står ikke i 

motsetning til forståelsen av at kriminalitet er noe mer enn en opplisting av handlinger. 

Kategorien kriminalitet uttrykker en allmenn enighet om moralske spørsmål (Olaussen, 2004); 

når en handling kriminaliseres innebærer det en offentlig moralsk fordømmelse av handlingen 

og den som begår den, kommunisert gjennom straffebudet og håndhevelsen av det. Dette 

fordi definisjonen av handlingen som kriminalitet er et resultat av sosial institusjonsdannelse 
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og demokratiske prosesser som har resultert i lover og institusjoner hvis legitimitetsgrunnlag 

man kan legge til grunn at det er enighet om (Olaussen, 2004:27).  

Samfunnets medlemmer kommuniserer altså med hverandre og (deriblant) lovgiverne om 

moralske holdninger og normer, og lovgiver formulerer disse holdningene og normene til 

lovtekst. Gjennom håndhevelse av loven kommuniseres disse holdningene og normene tilbake 

til enkeltpersoner og befolkningen forøvrig. Dette er strafferettens kommunikative aspekt 

(Andenæs, 1990:77), som en formidler av kollektive moralske oppfatninger (Olaussen, 2004). 

De som bryter loven kan forventes å godta straff fordi de selv er en del av det demokratiske 

fellesskapet og kan delta i en offentlig debatt om innholdet i strafferetten (Duff, 2001:159).
 
 

Jeg mener hovedutfordringen når straffeparagrafer er utformet for å ramme kun ikke-borgere 

ligger nettopp her: de som rammes av kriminaliseringen er ikke en del av det demokratiske 

fellesskapet som produserer reglene (Zedner, 2013). Duff sin analyse tar riktignok et 

kommunitaristisk utgangspunkt, men problemet med den som står utenfor samfunnet gjelder 

også i med et liberalistisk
10

 utgangspunkt, ettersom: «[l]iberal principles (…) are traditionally 

applied only within the context of the territorial state…» (Blake, 2001:, her fra Zedner, 

2013:46).
 
Ikke-borgerskapet svekker slik det kommunikative aspektet av strafferetten i møtet 

med håndteringen av utlendingslovbrudd (Aliverti, 2012a). 

3.1.1 Hva kriminaliseres? 

Med de begrensninger som følger av grunnloven og internasjonale konvensjoner, står staten 

relativt fritt til å kriminalisere handlinger. Om brudd på innreiseforbudet er handlinger som 

kan kriminaliseres er det derfor så vidt meg bekjent ingen tvil om – spørsmålet er om man bør 

kriminalisere. 

                                                 
10

 Forenklet kan man si at kommunitarismen som filosofisk retning som bygger på kulturelt og sosialt 

integrerte lokalmiljøer som samfunnets grunnleggende enhet, til forskjell fra liberalismen som legger det 

selvstendige individet til grunn og ser staten og individet som å ha gjensidige forpliktelser overfor 

hverandre (se Duff, R. A. (2001). Punishment, communication and community. New York: Oxford 

University Press.). Duff har også referert til deler av arbeidet sitt som å utvikle en «…republican 

conception og criminal law as a law that citizens impose on themselves…» i Duff, R. A. (2010). A criminal 

law for citizens. Theoretical Criminology, 14 (3). Kommuniatrismen og republikanismen som filosofiske 

retninger er nær sagt overlappende (Dagger, R. (2004). Communitarianism and republicanism. I: G. F. 

Gaus & C. Kukathas (eds.) Handbook of Political Theory. London: SAGE Publications Ltd. s.167-179), i 

det minste slik de ligger til grunn her. Disse differensieringene er derfor ikke diskutert videre i denne 

studien. 
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Hvorvidt dette er et spørsmål teoretikere kan og bør bidra til å svare på er det uenighet om, 

men som jeg viste i forrige kapittel mener jeg det er mulig. Som utgangspunkt for denne 

vurderingen bruker jeg Simester og von Hirsch (2014) sin tilnærming. I følge dem er det tre 

vanlige begrunnelser som brukes for å kriminalisere handlinger: at de påfører 

samfunnsmedlemmer eller institusjoner skade (harm), at de er krenkende (offence) og at de er 

skadelige for personene som begår dem (paternalism). Videre mener de alle disse 

begrunnelsene kan tjene som legitimt grunnlag for kriminalisering, gitt at de også er moralsk 

sett gale (wrongfullness).  

Det skilles tradisjonelt mellom to typer av straffbare handlinger: handlinger som i seg selv er 

gale, mala per se, og handlinger som er gale kun fordi de er ulovlige, mala quia prohibita 

(Nygaard, 1982:233). Handlinger som er mala per se ville fordømmes som umoralske selv 

uten eksistensen av et strafferettssystem, mens handlinger som er mala quia prohibita ikke er 

umoralske forut for et lovverk som regulerer dem. 

Brudd på innreiseforbud kan etter min mening beskrives som et typisk lovbrudd som er mala 

quia prohibita. Dette fordi det umoralske ligger i å trosse en regulering, ikke i selve 

handlingen (å bevege seg fra et sted til et annet). Det er reguleringen av grenser og 

eksistensen av et innreiseforbud som gjør det galt å bevege seg fra den ene siden av grensen 

til den andre, også lovgiver er tydelig på at det er «den manglende lovlydigheten som straffes 

ved ulovlig innreise» (Prop.181-L, 2012-2013:18).  

Departementet viser riktignok til skadevirkninger ved brudd på innreiseforbudet (s.39 

nedenfor), men ingen av disse skadevirkningene eksisterer forut for reguleringen og 

kriminaliseringen av brudd på innreiseforbud. Kan man legitimt kriminalisere handlinger som 

ikke skader noen?  

Noen teoretikere ser kriminalisering berettiget fordi man, ved å begå handlinger som er mala 

quia prohibita, jukser til seg fordeler på bekostning av mer lovlydige personer (Simester og 

von Hirsch, 2014). Dette kan høres ut som en tilnærming som stemmer, for eksempel i 

tilknytning til brudd på innreiseforbud hvor det ville være urettferdig overfor dem som 

overholder innreiseforbudet om dem som brøt det kunne gjøre det uten noen form for 

fordømmelse. Det er ikke dermed sagt at kriminalisering er den eneste mulige løsningen. Når 

forbudet finnes kan det være moralsk galt å bryte det, gitt at opprettelsen av regelen var 

legitim.  
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Spørsmålet er om bruddet er så alvorlig at det krever den typen offentlig moralsk 

fordømmelse som kriminalisering innebærer. En del brudd på bestemmelser om innreise og 

opphold i utlendingsloven sees som relativt uskyldige, til sammenlikning omtales brudd på 

innreiseforbud som et typeeksempel på et slikt lovbrudd med relativt høy straffverdighet 

(Ulrich og Kampen, 2010:606). I Utlendingslovens § 108 som hjemler straff for ulike brudd 

på utlendingsloven er da også brudd på innreiseforbud det lovbruddet i egen sak med høyest 

strafferamme. 

Den vurderingen av straffebudets legitimitetsgrunnlag som jeg tar utgangspunkt i her er 

følgende:  

«The wrongfulness of a rule-violation depends on the moral force of the rule. In the 

case of a malum prohibitum rule, the moral force comes from its instrumental value; 

which depends, in turn, on the purposes the rule serves and how well it serves them. It 

depends, that is, on whether the creation of the rule itself is justified» (Simester og von 

Hirsch, 2014:27). 

Spørsmålet om kriminaliseringens legitimitet deles altså i to: hvilke mål er loven laget for å 

nå, og hvor godt virker den for å oppfylle disse målene? Målet må være av en slik karakter at 

det kan begrunne å kriminalisere handlinger som motvirker det, og kriminalisering må være 

en egnet måte å nå målet på. Samfunnsmedlemmer kan for eksempel ha gode grunner til å 

følge lover som alle tjener på at alle følger. I dette tilfellet, altså brudd på innreiseforbud, er 

det ikke slik, fordi de som er kriminalisert er nettopp ikke medlemmer av det samfunnet som 

tjener på en lovlig og regulert innvandring.  

3.1.2 Hvorfor kriminalisering av brudd på innreiseforbudet? 

Brudd på innreiseforbud er et utlendingslovbrudd som lenge har vært kriminalisert. Plakat av 

19.april 1805 om utvisning av utlendinger dømt til straffarbeid var den første 

utvisningsbestemmelsen i norsk lov (Franko og Mohn, 2015:155). Den hjemlet straff for 

brudd på innreiseforbud for «utlændinger, som efter utstaat straf og derpaa følgende utvisning 

atter indfinder sig i landet» (Det statistiske centralbyraa, 1913:37). 

En idé om statens suverenitet gjør det nødvendig å skille medlemmer fra ikke-medlemmer 

(Fangen og Kjaerre, 2013:25). Dermed er det også nødvendig å definere en grense for det 

området som er forbeholdt faste og midlertidige medlemmer, og å etablere et lovverk for 

medlemskap og for å gjenkjenne de som hører til og de som ikke gjør det (Dauvergne, 2008). 
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Fordi kontrollen ikke er total og ikke-medlemmer vil befinne seg på territoriet skaper dette 

systemet en gruppe av «irregulære» personer – enten ved at de kommer inn uten godkjennelse, 

eller ved at de bryter vilkårene for midlertidig medlemskap (Guild, 2009). Eksistensen av 

ikke-medlemmer på territoriet utfordrer i sin tur statens suverenitet, fordi den baserer seg på å 

kunne identifisere ikke-medlemmer og holde dem ute fra territoriet. 

Opp igjennom historien har slik irregularitet vært håndtert på tre ulike måter; ved å gi opp å 

investere suverenitet i grensekontroll, å fjerne de «irregulære» fra territoriet eller å 

kriminalisere dem (Guild, 2009:52).  

Å fjerne dem fra territoriet, ved å utvise dem, er som vi så i Figur 2 en stadig mer brukt 

strategi. Utvisning er en administrativ reaksjon og en effektiv og lønnsom måte for staten å 

håndtere problematiske personer uten grunn til fortsatt medlemskap (Franko og Mohn, 2015). 

At utvisning skal være en effektiv strategi mot irregularitet krever derimot også at den som er 

utvist ikke kommer tilbake som irregulær. Det er når de så kommer tilbake at de 

kriminaliseres, om de ikke i mellomtiden har endret status fra irregulær til regulær, 

strafferetten brukes som en forlengelse av utlendingslovgivningen når utvisning ikke er et 

effektivt tiltak: «The most important factor in the desicion to prosecute is the possibility to 

remove the offender from the country. When removal is not a feasible option (…) a 

prosecution generally follows” (Aliverti, 2012a:7-8). Alivertis studie gjelder på dette punktet 

valget mellom å straffeforfølge eller ikke når utvisning kan være et alternativ, og de tilfellene 

hvor utvisning ikke er mulig. Det er likevel funn med overføringsverdi til kriminaliseringen 

og kravene om straffeforfølgning av brudd på innreiseforbud, tilfeller hvor utvisningen har 

vist seg som nytteløst fordi utlendingen har returnert ulovlig. 

Kriminalisering er altså en gammel og vanlig måte å reagere overfor dette lovbruddet på, og 

en forlenging av utlendingslovgivning når denne er utilstrekkelig for å ekskludere. Dette er en 

begynnende, men ikke tilfredsstillende, forklaring på kriminaliseringen. Hva er det som gjør 

dette til en type handling som behandles som nettopp kriminalitet? 

I lovforarbeidene beskrives hva som gjør det nødvendig å straffe brudd på innreiseforbud. 

Dette er noe annet enn spørsmålet om kriminalisering, men gir en pekepinn på hva 

departementet ser som klanderverdig ved disse handlingene.  Her er det to egenskaper ved 

brudd på innreiseforbud som legitimerer kriminalisering, og som minner om to av de 

egenskapene som kan tjene som grunnlag i følge Simester og von Hirsch: krenkelse og skade.  
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Departementet viser til en rekke skadevirkninger ved brudd på innreiseforbudet (se kapittel 

3.2.2 nedenfor), men dette er skader som er enten potensielle, eller som skader staten som 

helhet. Skadefølgene knytter seg til følger av at personer (gjen)innfinner seg irregulært på 

statens territorium, noe som fører til kontrollproblemer for staten. Jo mer staten har investert 

av ressurser og politikk i grensekontroll, jo større er denne utfordringen (Aliverti, 2013:5).  

I motsetning til utlendingslovens regler om utvisning og innreiseforbud har straffeloven 

positivt formulerte mål, beskrivelsen av skadefølger av kriminaliserte brudd på 

utlendingsloven kan derfor også brukes for å knytte de samme positivt formulerte målene til 

utlendingskontrollen (Aliverti, 2012a). Skadefølgeprinsippet følger også av lovforarbeidene 

til den nye straffeloven. Straffelovkommisjonen diskuterer prinsippet i dybden, det sentrale er 

«at straff bare bør brukes som reaksjon på handlinger som medfører, eller kan medføre, at 

noen påføres skade» (NOU2002:04, 2002:79). Skadeargumentet i tilknytning til brudd på 

innreiseforbud utdypes i diskusjonen om straff nedenfor. 

Krenkelsen dreier seg om den manglende respekt for lovlig fattede vedtak som brudd på 

innreiseforbudet innebærer: «Utlendinger med innreiseforbud har ikke rett til å være i riket.  

Å bryte innreiseforbudet viser at vedkommende ikke respekterer norske myndigheters lovlige 

vedtak” (Prop.181-L, 2012-2013:16). Det skal nevnes at dette kanskje er å trekke Simester og 

von Hirsch sin forståelse av «the offence principle» vel langt, men samtidig beskrives brudd 

på innreiseforbudet som noe respektløst, ikke kun som noe skadelig. Skadefølgeprinsipper 

kan også dekke krenkende oppførsel, eksempelvis beskrives brudd på innreiseforbudet som 

skadelig fordi det undergraver innvandringsreguleringen over tid, noe som kobler den 

krenkende og den skadelige oppførselen: «this [version] of the offence-as-harm thesis relies 

on connecting offence to remote harms, by claiming that offensive conduct has a tendency to 

cause harmful results in the long term» (Simester og von Hirsch, 2014:114).  

Argumentet om at utlendinger ved å bryte innreiseforbudet viser mangel på respekt går igjen 

flere steder i proposisjonen, og viser til respektløshet overfor henholdsvis enkeltvedtak, 

utvisningsinstituttet og Norske lover og regler som helhet. Å ikke respektere et enkeltvedtak 

er ikke nødvendigvis det samme som å ikke respektere systemet – departementet legger til 

grunn at det dreier seg om lovlig fattede vedtak. Ved et tilfelle jeg har sett på anførte tiltalte at 

vedtaket hadde vært ugyldig, men fordi utvisningsvedtaket ikke hadde blitt påklaget, så ikke 

tingretten noen grunn til å gå inn på en vurdering av vedtakets gyldighet (Bergen tingrett, 

2014). 
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I lovforarbeidene er det altså vektlagt at utlendingen ved å bryte innreiseforbudet har utvist 

manglende respekt for norsk lovverk og for utvisningsinstituttet. Det å kunne kontrollere 

hvem som oppholder seg på territoriet til en hver tid er sentralt i statens suverenitet (Westfelt, 

2008:59), en suverenitet som utfordres både nedenfra og ovenfra (Aas, 2007). 

Utvisningsinstituttet er en sisteskanse for denne suvereniteten (Dauvergne, 2008:47), hvor et 

større arbeid ligger bak å fatte vedtaket om utvisning, og betydningen av vedtaket har vokst i 

takt med investeringer (økonomiske, men først og fremst symbolske) i grensekontroll. Ved å 

bryte innreiseforbudet utfordrer utlendingen statens rett til å regulere hvem som oppholder seg 

på territoriet, og derigjennom selve statens suverenitet. 

Hva om utlendingen ikke med viten og vilje bryter innreiseforbudet? Uaktsomme 

overtredelser regnes som mindre klanderverdige enn forsettlige (Prop.181-L, 2012-2013:13), 

men strafferammen er satt likt av allmennpreventive og prosessbesparende hensyn. 

Riksadvokaten uttaler i sin høringsuttalelse at «[d]et antas at uaktsomhet reelt sett kun er 

aktuelt i et fåtall saker, men i praksis anføres det gjennomgående at den utviste ikke hadde 

nødvendig kunnskap om innreiseforbudet» (Riksadvokaten, 2013:2), en vurdering som 

gjentas av departementet (Prop.181-L, 2012-2013:13). Det åpnes for at uaktsomhet etter 

omstendighetene kan føre til nedsatt straff, men det antas altså at tiltalte som anfører 

uaktsomhet vanligvis lyver. Jeg vil komme tilbake til denne problemstillingen i kapittel 5, 

poenget i denne sammenhengen er at (reelle) uaktsomme overtredelser av innreiseforbudet 

vurderes som mindre straffverdige. Det er det forsettlige bruddet på at lovlig fattet vedtak 

(krenkelsen) som er det sentrale. Uaktsomme overtredelser vil også føre til at utviste personer 

igjen befinner seg i landet, og medfører de samme skadevirkninger slik de er opplistet av 

departementet. Likevel kan ikke uaktsomme overtredelser sies å undergrave regelverket på 

samme måte som forsettlige brudd.  

Det er verdt å merke seg at normalstraffenivået og strafferammen er satt lik uavhengig av 

skyldgrad dels av prosessbesparende hensyn. Gruppen er en økonomisk belastning, noe som 

fremgår av bakgrunnen for lovforslaget, og hensynet til politiets bevissituasjon og statens 

ressurser veier tyngre enn hensynet til å utmåle straff med bakgrunn i den «riktige» moralske 

fordømmelsen. På utlendingsfeltet har vi de siste tiårene sett en massiv økning i tallet på 

utvisninger (Franko og Mohn, 2015:162). Utvisning og påfølgende innreiseforbud er 

administrative reaksjoner, ikke straff. Det er også (derfor) en reaksjon som er billig og 

effektiv, da kostnadene er mindre, rommet for skjønnsutøvelse er stort og prosessuelle 
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rettigheter færre. Til sammenligning er det å behandle en sak i strafferettssystemet en tid- og 

ressurskrevende prosess, og det er også fengselsstraffen som følger (Franko og Mohn, 

2015:166). 

Kriminalisering medfører altså kostnader for samfunnet, og vi har nå å gjøre med et felt hvor 

staten har andre virkemidler tilgjengelige. Et av de spørsmålene jeg stiller i denne oppgaven 

er derfor nettopp hvorfor kriminalisering er den valgte strategien. Selv om brudd på 

innreiseforbudet lenge har vært straffbart og behandlet i straffesystemet innebærer de siste 

årenes endringer en bevegelse bort fra andre former for reaksjoner til mer bruk av 

strafferettslige virkemidler og lengre straffer for lovbruddet. 

3.1.3 Opp- og overkriminalisering 

Fordi denne studien dels ser på resultatet av en endring i straffepraksis er det nødvendig å 

knytte noen kommentarer til hvorvidt endringene det her er snakk om representerer en 

oppkriminalisering.  

For å vurdere om det har skjedd en oppkriminalisering må vi først ha klart for oss hva 

«oppkriminalisering» vil si. Det kan dreie seg om endringer i regulering av allerede 

kriminaliserte handlinger, ved at straffer økes. Videre kan det dreie seg om å gjøre nye 

handlinger kriminelle ved å gjøre flere lovbrudd straffbare eller å belegge påbud utenfor 

straffeloven med straffeansvar om de ikke overholdes (Duff, 2010:294). Slike skjerpinger av 

lovverket fører ikke automatisk til at flere blir straffet, etter som «law in books» og «law in 

action» (hvordan loven er utformet og hvordan den brukes i praksis) ikke er det samme, ei 

heller innen utlendingskontroll (Franko og Mohn, 2015:161, Aliverti, 2012a). En 

oppkriminalisering kan derfor også, eller bare, dreie seg om en endring i håndheving ved at en 

større andel av dem som begår lovbruddet anmeldes, påtales og straffes. Som vi har sett kan 

flere av prosessene knyttes til utlendingsfeltet generelt, og straff for brudd på innreiseforbud 

spesielt.  

For utlendingsfeltet som helhet er ikke dette en entydig utvikling. Frem til 2008 var i 

prinsippet alle brudd på utlendingsloven straffbare med grunnlag i en generell straffehjemmel 

i utlendingsloven av 1988 (Johansen et al., 2013a:16). Fra 2008 er en uttømmende oversikt 

oppgitt i den spesifikke straffebestemmelsen i utlendingslovens § 108. 
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Hva gjelder brudd på innreiseforbudet, kan vi etter min mening klart snakke om en 

oppkriminalisering: strafferammen ble skjerpet i 2014, mens mange som brøt innreiseforbudet 

første gang tidligere ble sendt ut igjen (kanskje med et forelegg), er hovedregelen nå å påtale 

alle brudd (RA-05-370). Rommet for dommerskjønn i formildende retning har blitt 

innskrenket, og skyldkravet er nå i alle tilfelle uaktsomhet eller forsett, der det før var kun 

forsett dersom bruddet ble påtalt etter straffeloven. Tallet på anmeldelser og domfellelser har 

økt (Figur 1). 

Økningen, i det minste en del av den, kan som tidligere forklart tilskrives større vilje til å 

avdekke og straffeforfølge brudd. Dette, og en betydelig heving av strafferammen viser en 

endret forståelse av alvorligheten av lovbruddet og en økt vilje til å bruke straff i kontrollen 

av det. 

Hvorfor oppfattes brudd på innreiseforbud som mer graverende nå enn for noen år siden? I 

lovproposisjonen er det som sagt vist til økt antall anmeldelser, men denne økningen kan dels 

skyldes at en større andel av sakene anmeldes. I tillegg må forståelsen av selve lovbruddet ha 

endret seg. Dette kan henge sammen med at kontroll av grensene blir stadig viktigere, også 

politisk og symbolsk (Guild, 2009:52). På grunn av statens investeringer i grensekontroll blir 

det som i utgangspunktet kun er en diskrepans mellom statens autorisering og individets 

tilstedeværelse løftet til en essensiell egenskap ved utlendingen – han eller hun er «illegal». 

Slik illegalitet er i seg selv et sikkerhetsproblem, og utlendingen blir en risiko som må 

håndteres deretter (s.36 nedenfor). 

En oppkriminalisering av et felt eller en handling kan utgjøre en overkriminalisering, men 

ikke all oppkriminalisering og utvidelse av strafferettens område er nødvendigvis det (Duff, 

2010:295).Om staten overkriminaliserer, risikerer den blant annet å straffe personer som ikke 

skulle ha vært straffet, å straffe handlinger for strengt, å avlede ressurser fra tiltak som kunne 

redusert kriminaliteten i utgangspunktet og å senke respekten for rettssystemet i befolkningen 

(Husak, 2013:3).  

Når blir oppkriminalisering overkriminalisering? Douglas Husak (2013) begrenser 

«overkriminalisering» til å gjelde det antall handlinger som kriminaliseres – jeg inkluderer her 

også strafferammen og bruken av loven i praksis, på samme måte som jeg inkluderte flere 

elementer i spørsmålet om oppkriminalisering. Vi har ingen måte å måle hva som er «nok 

kriminalisering» på. For å kunne snakke om overkriminalisering (eller underkriminalisering) 
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må vi finne et normativt referansepunkt, som kan si noe om hva vi mener er en passe mengde 

kriminalisering – en vurdering det alltid vil være uenighet om (Husak, 2013:1). 

Man må ikke bare ha et referansepunkt for «optimal» kriminalisering, men også finne en måte 

å måle kriminaliseringen på for å kunne vurdere den i forhold til referansepunktet. Ettersom 

politisk praksis må analyseres med utgangspunkt i sine egne mål og verdier vil et godt 

utgangspunkt være å se på om kriminaliseringen er passe til å oppnå de gitte målene i tråd 

med de gitte verdier. I tillegg er det er spørsmål om hvorvidt det samme målet kan nås mer 

effektivt på andre måter (Eckhoff, 1982:109, NOU2002:04). I kapittel 6 kommer jeg inn på 

det første av disse to spørsmålene, mens det andre bare sporadisk berøres (se for eksempel 

kapittel 4.3 om hvordan innreiseforbudet formidles). 

3.1.4 Hvem kriminaliseres? 

Dersom maktforhold og konflikter i samfunnet spiller inn på hvilke handlinger som 

kriminaliseres, er det ikke bare hva som kriminaliseres som varierer, men også hvem som 

kriminaliseres.  

I dette tilfellet har vi å gjøre med ikke-borgere; men de som rammes av paragrafen har også 

andre felles kjennetegn. Hverken strafferetten eller utlendingsretten rammer tilfeldig, men har 

vært teknologier for å kontrollere de fattige og de plagsomme. Migrasjonskontrollen gjør 

dette helt åpenlyst (Stumpf, 2006:415) fordi sosial klasse (rikdom) trumfer andre størrelser; 

de rike er alltid velkomne (Aas, 2013:230) mens de fattige som kan være en økonomisk 

belastning for staten må holdes ute. De (uærlige) fattige som ikke kan sendes ut må håndteres 

på en annen måte, ofte gjennom kriminalisering (Hauge, 1996:80-81). I motsetning til 

migrasjonskontrollen rammer kriminalitetskontrollen visse sosioøkonomiske grupper hardere 

som en indirekte effekt (Stumpf, 2006:417). 

Det sosioøkonomiske aspektet er også tydelig i lovforarbeidene, i det det antas en videre 

økning i brudd på innreiseforbudet: «blant annet som følge av økt globalisering og mobilitet. 

Spesielt vil Norge, som et rikt land med høy levestandard, fremstå som attraktivt for både 

kriminelle og persongrupper som tar opphold eller arbeid i Norge uten nødvendig tillatelse» 

(Prop.181-L, 2012-2013:6). Dette sitatet er illustrerende for to trekk i beskrivelsene av 

personer som bryter innreiseforbudet: de kriminelle og de som det er knyttet usikkerhet til 

fordi myndighetene ikke kjenner identitet eller vet at de oppholder seg i landet. Beskrivelsen 
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av gruppene er ulike når det gjelder de argumentene som brukes for hvorfor de må hindres i å 

komme tilbake til Norge. 

Kriminelle utlendinger 

Den ene beskrivelsen er den av «den kriminelle utlending» som må hindres fra å begå ny 

kriminalitet, dvs. annen kriminalitet enn straffbare forhold direkte knyttet til egen 

utlendingssak: det er et «viktig mål er å sikre at kriminelle utlendinger ikke returnerer til 

Norge for å begå ny kriminalitet» (Prop.181-L, 2012-2013:6). Denne typen kontroll hører 

innunder kriminalitetskontrollen, og er knyttet til utlendingsstatusen kun som en indikator på 

mulig fremtidig kriminalitet.  

Det viktigste argumentet i proposisjonen for at endringen er nødvendig for å kontrollere 

kriminelle utlendinger, er at mange av de som dømmes for brudd på innreiseforbudet også er 

anmeldt eller dømt for annen kriminalitet. Denne måten å argumentere på er ikke ny, 

antakelser om kriminalitet lå bak utestengingen av sigøynere og andre omstreifere i 

fremmedloven av 1927 og av omstreifere i revisjonen av 1956 (Brochmann, 2006:32), og en 

av grunnene til av streifing og løsgjengeri ble kriminalisert på 1950-tallet (Hauge, 1996:80-

81). Det vises også til at «[d]et er en grunnleggende del av innvandringsreguleringen å kunne 

holde utenfor landets grenser personer som er uønsket her på grunn av kriminalitet…» 

(Prop.181-L, 2012-2013:7).  

Disse to måtene å uttrykke seg på er grunnleggende forskjellige. Å snakke om en person som 

har begått kriminalitet (om det siste sitatet kan tolkes dithen) og en «kriminell utlending» er et 

sentralt skifte fra å knytte konsekvenser til noe som har skjedd i fortiden, til å knytte 

vedvarende egenskaper til individet.  

Amerikanske forskere som har fulgt endringene i reguleringen av ulovlig innreise og retur i 

USA har sett en liknende dreining mot at systemet nå ikke bare skal holde ute av riket de som 

på grunn av tidligere kriminalitet er definert som uønsket (selv om dette fortsatt er en del av 

det), men at et sentralt mål også er å hindre fremtidig kriminalitet ved å holde ute av riket 

kriminelle utlendinger (Keller, 2012). Det vises i den sammenheng også til at mange av dem 

som dømmes er statsborgere av samme land som mange som er involvert i ulike former for 

kriminalitet: «enkelte land skiller seg ut når det gjelder antallet som er domfelt for brudd på 
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innreiseforbudet. Statsborgere fra flere av disse landene er ifølge Politidirektoratet involvert i 

organisert og annen alvorlig kriminalitet i Norge…» (Prop.181-L, 2012-2013:9). 

Lovtekst holder (som sagt) ikke for å kriminalisere. Å begå lovbrudd holder ikke for å bli 

kriminell. Om de ikke er kriminelle før dommen, blir de det underveis i prosessen, både i sine 

egne og andres øyne. Uavhengig av tidligere kriminalitet bekreftes og forsterkes forståelsen 

av utlendingen som kriminell når han eller hun bryter innreiseforbudet. 

Ukjente identiteter 

Den andre måten personene beskrives på er knyttet til migrasjons- og utlendingsforvaltningen: 

som personer som kommer tilbake utenfor myndighetenes kontroll og undergraver en regulert 

og kontrollert innvandring. Risikoen knyttet til disse personene handler om at man ikke vet 

hvem de er, dvs. at de har en uavklart identitet og at man ikke har kontroll over hvem som er i 

landet til en hver tid: «[k]ontroll med utlendingers identitet og opphold i riket er av 

sikkerhetsmessige årsaker svært viktig» (Prop.181-L, 2012-2013:15). 

«As the foreigner becomes compressed into state-determined categories, those categories are 

normatively defined, including by reference to insecurity» (Guild, 2009:2). “Den fremmede” 

er en person med iboende risiko som staten derfor trenger mer informasjon om (Guild, 

2009:26). “Irregulære” migranter (personer som befinner seg i landet uten tillatelse til å være 

der) er en gruppe staten vanskelig kan skaffe slik informasjon om.  

Dette henger sammen med at de, står mer eller mindre fullstendig utenfor velferdsstatens 

ordninger og sikkerhetsnett. Borgere og andre kategorier av ikke-borgere har noe å tjene (i en 

bred forståelse av ordet) på å identifisere seg for staten, og de muliggjør dermed sin egen 

kontroll i «bytte mot» ulike velferdsstatlige ordninger (Lyon, 2009:33). Irregulære migranter 

har ikke noen grunn til å la seg identifisere, derfor har staten også lite kontroll over dem 

(Brochmann og Haugelund, 2010:282). Som et resultat av at personene er utdefinert av 

samfunnet, har staten heller ingen kontrollmuligheter – noe som gjør dem til en risiko. 

Disse to ulike beskrivelsene er typer av ikke-borgere, og beskrivelsen av dem overlapper til 

dels i forarbeidene – noe som også henger sammen med at enkeltpersoner tilhører begge 

gruppene i større eller mindre grad. En «kriminell utlending» undergraver også en regulert og 

kontrollert innvandring, og en person som «kun» har reist inn igjen ulovlig kan også bli sett 

som å representere en risiko for annen kriminalitet. De to kategoriene overlapper i stadig 
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større grad slik at det å være en «fremmed» blir synonymt med å være kriminell (Stumpf, 

2006:16, Dauvergne, 2008).  Det er denne hybride kontrollformen som har blitt omtalt som 

krimmigrasjon. Dette er et begrep som er definert ulikt av ulike teoretikere, jeg vil foreløpig 

begrense meg til å konstatere at vi ser en overlapping og sammenblanding av to ulike typer 

kontroll og to ulike grupper av «andre». 

Målet er å kriminalisere særlig alvorlige saker, men strafferetten og utlendingskontrollen har 

tradisjonelt vært kontroll av de plagsomme fattige. Vii skal se at silingsprosessene i 

tilknytning til eksempelvis ileggelse av innreiseforbud, brudd og anmeldelser kan se ut til å 

føre til at de som faktisk kriminaliseres for brudd på innreiseforbud ligner mer på de 

plagsomme fattige enn de farlige kriminelle.  

3.2 Begrunnelser for å straffe 

Hva slags begrunnelser ligger bak å bruke nettopp straff for dette lovbruddet? Spørsmålet om 

straffens begrunnelser kan deles i tre: hva som straffes, hvordan vi straffer og hvorfor (Hauge, 

1996). Denne delen av kapitlet omhandler de to siste spørsmålene. Jeg vil først gå kort 

igjennom de ulike begrunnelsene for straff, for så å gå nærmere inn på hva slags begrunnelser 

som fremkommer i mitt materiale.  

3.2.1 Konsekvensialisme og gjengjeldelse 

Begrunnelser for straff kan overordnet deles i to kategorier: den første gruppen er de 

preventive begrunnelsene, basert på en konsekvensialistisk tankegang, hvor man først og 

fremst ser fremover mot konsekvensene av straffen og hva som gir det mest gunstige 

resultatet i fremtiden. Den andre gruppen er de gjengjeldende begrunnelsene, som fokuserer 

på straff som gjengjeldelse for en handling som har skjedd i fortiden. Her er resultatet av 

straffen mindre viktig enn de rent repressive elementene. De konsekvensialistiske 

begrunnelsene er omtrent enerådende i offisielle begrunnelser for straff i Norge
11

, noe som 

blant annet går frem av Stortingsmld.nr.37 (2007-2008) Straff som virker: Mindre kriminalitet 

- tryggere samfunn: 

                                                 
11

 Simester og von Hirsch tar utgangspunkt i gjengjeldelse som strafferettens grunnlag, men ser strafferettens 
konsekvensialistiske aspekter, i det minste de avskrekkende, som integrert i en slik forståelse. Tilnærmingen lar 
seg derfor forene med andre i denne studien (se kapittel 1 i Simester, A. P. & A. von Hirsch (2014). Crimes, 
harms and wrongs: on the principles of criminalization. Oxford: Hart publishing.) 
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«Straffelovgivningens formål er å motvirke handlinger som er kriminalisert. (…) 

Straffens tilsiktede virkninger kan deles inn i tre hovedgrupper. Tiltak som skal virke 

individualpreventivt, er å hindre nye lovbrudd med frihetsberøvelse (inkapasitering), 

avskrekkende tiltak og forbedrende tiltak. Gjennom avskrekkende tiltak skal straffen 

også virke allmennpreventivt, og på lengre sikt skal dette være holdningsskapende i 

samfunnet. Opprettholdelse av den «sosiale ro» er også et formål ved straffen.» 

(Stortingsmld.nr.37, 2007-2008:19). 

I den grad straffen skal være gjengjeldende, er det for å uttrykke moralsk fordømmelse på 

vegne av hele eller deler av befolkningen og å opprettholde den “sosiale ro”. «Hverken 

strafferettens opprinnelse eller opprettholdelse kan forklares fullt ut (..) ut fra 

straffeinstitusjonenes manifeste almenpreventive og spesialpreventive funksjon» (Aubert, 

1954:178) – straffen har også en kommunikativ funksjon som går utover de manifeste 

nyttefunksjonene (Stumpf, 2006:411). 

Begge ideologiene inneholder et prinsipp om proporsjonalitet. I ren konsekvensialisme må 

pinen påført ikke bli større enn pinen straffen avverger, mens proporsjonalitetsprinsippet i 

gjengjeldende strafferettsideologier følger naturlig av at straffen skal være det lovbryteren 

fortjener som følge av lovbruddet (Duff, 2001:132).  

De preventive begrunnelsene kan igjen deles i allmennprevensjon og individualprevensjon. 

Allmennprevensjonen har som formål å hindre andre enn lovbryteren i å begå kriminalitet, 

mens individualprevensjonen skal hindre lovbryteren i å begå nye straffbare handlinger senere. 

Jeg vil gå nærmere inn på de ulike allmenn- og individualpreventive begrunnelsene for straff 

og hvordan straffen er tenkt å virke ut ifra disse begrunnelsene i kapittel 6. Hovedvekten av 

diskusjonen vil dreie seg om de allmennpreventive begrunnelsene, da disse er fremtredende i 

lovforarbeidene, samtidig som det kan se ut som om forutsetningene for allmennprevensjon i 

disse sakene skiller seg betydelig fra de som ligger til grunn i de tilfeller hvor straffebudet 

retter seg mot befolkningen som helhet. Dette er nært knytet til at målgruppen for straffens 

kommunikative aspekt i utgangspunktet er samfunnets egne medlemmer. Dette gjør det 

nødvendig å stille spørsmål ved om de sammen begrunnelsene for straff kan gjøre seg 

gjeldende overfor dem som er ikke-borgere.  

3.2.2 Hvorfor straffes brudd på innreiseforbudet? 

Bakgrunnen for forslaget er en økning i antall anmeldelser, og det vises til at dette er en 

kriminalitetsform som utgjør et samfunnsproblem. Hva består dette problemet i? 
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Som jeg viste i forrige delkapittel er brudd på innreiseforbudet en typisk handling som er 

mala quia prohibita. Den er altså ikke gal i seg selv, men når handlingen først er forbudt er det 

galt å begå den (Simester og von Hirsch, 2014:28). For å straffe en handling, stiller lovgiver 

et krav som skadevirkninger; begrunnelsen for å heve strafferammen begrunnes delvis med 

henvisning til nettopp handlingens skade, men dette er først og fremst skader som følger selve 

kriminaliseringen: 

«De primære skadevirkningene ved brudd på innreiseforbudet er at myndighetene 

mister kontroll og oversikt over hvem som befinner seg i Norge, og at personer som er 

erklært uønsket, likevel tar opphold i Norge. De sekundære skadevirkningene er den 

kriminaliteten som eventuelt begås under det ulovlige oppholdet. Videre kommer 

merbelastningen i form av en betydelig ressursbruk hos politi, domstoler, 

fengselsvesen og utlendingsmyndigheter og kostnader ved uttransportering.» 

(Prop.181-L, 2012-2013:13) 

Skadevirkningene er altså delt i tre. For det første mister staten kontroll og oversikt, og 

personer som er erklært uønsket tar opphold. Dette er en type «skadevirkning» som er knyttet 

til migrasjons- og utlendingskontroll. Personer som er bærere av risiko for skade på grunn av 

den manglende kunnskapen myndighetene har om dem. Som forklart ovenfor, bidrar en 

person med lovlig opphold i Norge til identifisering av seg selv ved å legitimere seg i ulike 

situasjoner for å få tilgang til goder i samfunnet. En person med innreiseforbud har ikke noe 

håp om goder ved å legitimere seg, og har derfor ingen grunn til å bidra til sin egen 

identifisering. Alternativet for staten for å sørge for «samarbeid» er da kriminalisering og 

straff. 

For det andre kan annen kriminalitet begås av disse personene. Som jeg viste ovenfor er det i 

forarbeidene argumentert med at de som dømmes på brudd for innreiseforbud er borgere av 

samme land som personer som er involvert i ulike former for kriminalitet i Norge. Det 

argumenteres også med at det i grunnlaget for utvisning ligger en oppførsel som kan tyde på 

fremtidig ulovlighet, og det gjøres en opptelling av hvorvidt de som ble dømt for brudd på 

innreiseforbudet også var anmeldt eller dømt for annen kriminalitet. Omfanget av annen 

kriminalitet som kan knyttes til gruppen er en vanlig måte å argumentere for kriminalisering 

av utlendingslovbrudd, i tilknytning til overføringen av positive mål fra kriminalitets- til 

migrasjonskontroll som ble nevnt ovenfor (Aliverti, 2012a).  

For det tredje medfører brudd ekstra ressursbruk. Ressursbruken er en direkte konsekvens av 

at handlingen er kriminalisert og kan slik ikke legitimere kriminaliseringen, kun straffen. Slik 
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jeg tolker proposisjonen er det brukt som et argument for å heve strafferammen i en slik grad 

at den bidrar til innsparing på to måter: ved å avskrekke personer fra å reise tilbake og ved å 

hindre annen kriminalitet gjennom individual- og allmennpreventiv avskrekking og 

individualpreventiv inkapasitering. Samtidig vektlegger departementet i proposisjonen at 

hevingen kan føre til merarbeid og økt ressursbruk i flere instanser – avhengig av hvor stort 

fokus som rettes mot lovbruddstypen av politiet. Selv om begrunnelsen for hevingen av 

straffenivået dels er at brudd på innreiseforbudet er ressurskrevende, er det altså ikke 

argumentert for at lovforslaget vil føre til noen mindre ressursbruk. Unntaket er en forventet 

innsparing, isolert sett, knyttet til at færre bryter innreiseforbudet. Et sentralt spørsmål blir 

derfor hvorvidt en slik effekt kan tenkes som en følge av lovendringen. 

Oppramsingen av skadevirkningene i proposisjonen har praktisk betydning, de vises blant 

annet til av retten i vurderingen av det om det konkrete lovbruddet og den enkelte tiltalte 

befinner seg i kjernesonen eller periferien av de handlinger og de personer lovgiver retter seg 

imot. 

3.2.3 Hvordan er straffen tenkt å virke? 

Den mest fremtredende begrunnelsen for forslaget i Prop.181-L (2012-2013) er følgende: 

«Departementet mener en vesentlig heving av strafferammen og en skjerping av utmålt 

straff i det enkelte tilfelle må kunne forventes å ha en allmennpreventiv og 

individualpreventiv effekt.» (Prop.181-L, 2012-2013:6) 

Som jeg vil vise igjennom oppgaven generelt, og i kapittel 6 spesielt, er det ikke gitt at en slik 

effekt kan forventes. Videre skriver departementet følgende om effekten: 

«... forslaget [antas] å ha en preventiv effekt, slik at det forventes at færre bryter 

innreiseforbudet og blir ilagt straff for brudd på innreiseforbudet. Isolert sett vil dette 

medføre en innsparing.» (Prop.181-L, 2012-2013:20-21- min utheving) 

Dette utsagnet inneholder to separate antakelser. Hvor mange som bryter innreiseforbudet er 

umulig å vite, fordi vi aldri vil kunne vite om (vi vet om) alle brudd (Christie, 2004). Antall 

som bryter innreiseforbudet er en av flere faktorer som spiller inn på hvor mange som blir 

ilagt straff for lovbruddet. Det skjer en utsiling av saker ved at mange brudd aldri oppdages, 

og at ikke alle forhold som anmeldes blir oppklart, tiltalt eller dømt (se kapittel 5 nedenfor). 
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Det innebærer også at flere kan straffes for et lovbrudd selv om antallet som begår lovbruddet 

minker, om en større andel av lovbruddene oppdages, anmeldes, påtales og pådømmes.  

Utover en antatt allmenn- og individualpreventiv effekt vises det til ytterligere 

kriminalitetsforebygging, først og fremst fordi domfelte ikke begår annen kriminalitet den 

tiden de sitter i fengsel eller velger å avstå fra å returnere til Norge etter utvisning som en 

følge av straffeskjerpelsen: 

«… forslaget [kan i tillegg] bidra til å redusere annen kriminalitet i Norge, da en stor 

andel av dem som ilegges straff for brudd på innreiseforbudet, også er anmeldt eller 

dømt for annen kriminalitet. Dessuten vil de som likevel bryter innreiseforbudet, i en 

lengre periode enn tidligere ikke kunne begå kriminalitet mens de er fengslet. Denne 

effekten antas ikke å være uvesentlig.» (Prop.181-L, 2012-2013:20-21- min utheving) 

Dette er den type straffebegrunnelse om kalles individualpreventiv inkapasitering: personer 

tas ut av «sirkulasjon» for å hindres fra å begå kriminelle handlinger i en gitt periode 

(Mathiesen, 2007). Dette argumentet henger sammen med ideen om kriminalitet som en 

egenskap ved dem som dømmes; dersom de bryter innreiseforbudet igjen forventes det at de 

vil begå kriminalitet i Norge. 

Allmennprevensjonen er altså den viktigste begrunnelsen, dernest individualprevensjon i form 

av avskrekking og inkapasitering.  Nøyaktig hva slags allmennpreventiv effekt som antas å 

virke er ikke helt tydelig, men avskrekking er fremhevet: «Hvilken preventiv effekt et 

innreiseforbud vil ha, beror i stor grad på hvor streng straff man risikerer om man bryter 

forbudet. Dagens straffetrussel er åpenbart ikke tilstrekkelig til å sikre den ønskelige 

avskrekkende effekt...» (Prop.181-L, 2012-2013:11). 

Det er dessuten vist til nødvendigheten av å styrke respekten for utvisningsinstituttet, noe som 

kan peke på et håp om moraldannende virkning av straffeskjerpelsen. Begrunnelsene for straff 

som kommer til uttrykk i Prop.181-L (2012-2013) er dermed hovedsakelig de samme som i 

Stortingsmld.nr.37 (2007-2008), med unntak av to ting: rehabiliteringsideologien er 

fraværende, og inkapasiteringstanken er mer rendyrket.  

Jeg vil bygge på prinsipper for kriminalisering og begrunnelser for straff i den videre 

presentasjonen av funnene mine, og kommer til å samle trådene i slutten av oppgaven. Først 

vil jeg si noe om hvem som bryter innreiseforbudet – hvorfor de utvises, hvorfor de kommer 

tilbake og hva slags tilknytning de har til Norge. Deretter vil jeg si noe om hvordan brudd på 
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innreiseforbudet avdekkes og hva som kjennetegner behandlingen i rettssystemet, før jeg til 

slutt sier noe om hvilke (positive og negative) konsekvenser straffen har. 
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4 Utvisning og retur til Norge 

I 2014 ble det avsagt 235 dommer for brudd på innreiseforbud til Norge (Figur 1). Til 

sammenlikning ble det fattet 5295 utvisningsvedtak samme år
12

. Bak hvert brudd på 

innreiseforbudet ligger en historie om å reise inn i Norge, bli utvist, reise ut og returnere. 

Dette kapitlet handler om disse historiene, slik de fortelles av mine informanter og i 

domsavsigelser. 

4.1 Hvor kommer de fra, og hvorfor kommer de til 

Norge? 

Statsborgerskap blir stadig viktigere i tilknytning til migrasjon og migrasjonskontroll, og har 

avgjørende betydning for hvem som kan reise og hvor man blir tatt imot (Brochmann, 

2006:28). Innvandringsregulering i europeiske land reguleres ved hjelp av et stadig mer 

differensiert system av kategorier, og statsborgerskap har stor betydning for hva slags 

kategori man havner i. Denne kategorien har igjen betydning for forholdet til sikkerhet, sett 

med mottakerlandet sine øyne (Guild, 2009:20). Migrasjon fra ulike land er regulert ulikt, 

avhengig av hvorvidt landet produserer en ønsket eller uønsket mobilitet og hvor villige de er 

til å ta tilbake borgere som er uønskede i mottakerlandet (Aas, 2013:245). Særlig er det å være 

borger av land i det globale sør et «handicap» i så måte (Aliverti, 2012b). Statsborgerskap er 

derfor et kjennetegn som får store praktiske konsekvenser for den enkelte. 

Det mest relevante skillet er mellom de som er borgere av land i EU/EØS og de som ikke er 

det (såkalt tredjelandsborgere). Mens borgere fra EU- eller EØS- land kan bevege seg fritt 

mellom medlemslandene og bli opptil tre måneder 
13

, er tredjelandsborgere avhengige av å få 

visum
14

. Det skal også mindre til for å utvise tredjelandsborgere
15

. 

Halvparten av informantene mine kom fra land i EU eller EØS, det samme gjorde en tredjedel 

av de tiltalte i tingretten (Figur 3). De fleste av tredjelandsborgerne kom fra land i Afrika eller 

Midtøsten. En av informantene kom fra et land i Europa som ikke var medlem av EU eller 

EØS, dette gjaldt også åtte prosent av de tiltalte i tingretten. Disse står i en spesiell situasjon 

                                                 
12 https://www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikk/utvisningsvedtak-etter-statsborgerskap-og-grunnlag-2014/ 
13 J.fr.utl.§111 
14 J.fr.utl.§9 
15 Se kapittel 1 ovenfor for en gjennomgang av mulige utvisningsgrunnlag 
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når de utvises, om de også meldes inn i SIS
16

 og dermed ikke kan reise inn i noe land i 

Schengen. 

Etter statsborgerskap, er årsakene til at man utvandrer den viktigste faktoren når det kommer 

til hvor man tas imot og hvilken kategori man havner i Europa og Norge (Brochmann, 

2006:24).  

En sentral enkeltgruppe i denne sammenhengen er de som reiser fra land de ikke føler seg 

trygge i, og søker beskyttelse – altså asylsøkere. Tre av mine informanter, som kom fra land i 

Midtøsten og Afrika, tilhørte denne gruppen. Når en person søker asyl i Norge, og har krav på 

beskyttelse etter Flyktningkonvensjonen, kan han eller hun ikke nektes opphold. Dersom 

asylsøknaden innvilges får asylsøkeren status som flyktning, og har krav på (omtrent) det 

samme som norske borgere for øvrig (Brochmann og Haugelund, 2010). Hvis søkeren er 

tidligere registrert som asylsøker i et annet Schengen-land, skal søknaden behandles der og 

søkeren sendes dit. Om asylsøknaden avslås, gis søkeren en frist for å forlate landet. Hvis 

søkeren ikke reiser ut innen fristen, fattes det i tråd med Returdirektivet (Prop.2-S, 2010-2011) 

et utvisningsvedtak med et innreiseforbud.  

Resten av informantene hadde kommet av økonomiske årsaker, på grunn av dårlig økonomi i 

hjemlandet og utsikter til gode lønninger i Norge. I denne gruppen regner jeg både de som 

kom til Norge for å ta lovlig arbeid og de som kom for å smugle varer over grensen eller tjene 

penger på andre illegale måter. Felles for dem var at innreisen hang sammen med en 

forventning om å tjene bedre i Norge enn de hadde mulighet til i sine hjemland:  

“…people want the life good, and come here in Norway, because it’s better here. 

Maybe it's not better, maybe it's better home. But, your brain: "yea...Norway is good, 

come” - J 

De av mine informanter som hadde kommet av slike årsaker var enten fra Øst-Europa eller 

Sør-Øst Asia. Noen hadde hørt om gode muligheter for jobb i Norge, men flere av disse hadde 

endt opp med å arbeide svart eller livnære seg på andre måter. 

Økonomiske grunner regnes i dag, med mindre migranten er høyt utdannet eller kvalifisert 

(Guild, 2009:134), i liten grad som tilstrekkelige årsaker til å migrere (Dauvergne, 2008). 

Samtidig fører globalisering av økonomien også til endringer som “changes the parameters 
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for work, facilitating demand for extralegal workers” (Dauvergne, 2008:19). De av 

informantene mine som hadde kommet av økonomiske årsaker (og som ikke kom for å tjene 

penger på smugling eller vinningskriminalitet) hørte til denne gruppen. 

4.2 Opphold og utvisning 

Hvor man kommer fra og hvorfor man har reist derfra, har altså betydning for hva slags 

oppholdsgrunnlag man kan gjøre krav på. Adgangen til å utvise avhenger av type opphold, 

men det gjøres også en skjønnsmessig vurdering av utvisningens og innreiseforbudets 

forholdsmessighet. Dette vil si at lengden på oppholdet i Norge og hva man gjør mens man er 

her, har betydning for spørsmålet om utvisning og innreiseforbudets lengde.  

Departementet skriver i lovforarbeidene at «[i] grunnlaget for utvisning ligger det en atferd 

som kan gi risiko for framtidig manglende lovlydighet» (Prop.181-L, 2012-2013:7), og 

argumenterer med det for at flere utvisninger også vil føre til flere brudd på innreiseforbudet. 

Hva slags «atferd» er det som ligger til grunn for utvisning?
17

 

For det første kan alle uten norsk statsborgerskap utvises for brudd på straffeloven av en viss 

alvorlighet. Det har vært en stor økning i antall utvisninger på grunnlag av ilagt straff (Figur 

2), og mye av utviklingen skyldes flere ilagte straffereaksjoner mot personer med liten 

tilknytning til Norge (Mohn, 2013:58). 76 av tingrettsdommene ga ingen informasjon om 

bakgrunnen for at tiltalte hadde blitt utvist, men i 28 av sakene var det spesifisert at 

utvisningen skyldtes ilagt straff. 

Totalt 22 av tingrettsdommene jeg gjennomgikk spesifiserte brudd på utlendingslovgivningen 

som eneste grunnlag for utvisningen, mens tre av informantene hadde blitt utvist og ilagt et 

innreiseforbud etter å ha oversittet utreisefristen etter avslag på asylsøknad. Mesteparten av 

økningen i utvisninger for brudd på utlendingsloven utgjøres av saker hvor personer utvises 

etter å ha oversittet denne utreisefristen (Mohn, 2013:59). 

En rekke ulike handlinger kan altså ligge bak et utvisningsvedtak, men grunnlaget for 

utvisningen har ifølge lovgiver ikke noe å si for straffverdigheten av den ulovlige innreisen: 

                                                 
17 Se en oversikt over de juridiske grunnlagene for utvisning i kapittel 1 
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«Siden det er den manglende lovlydigheten som straffes ved ulovlig innreise, bør ikke 

grunnlaget for utvisningen få noen betydning i verken formildende eller skjerpende 

retning.» (Prop.181-L, 2012-2013:18-19) 

Selv om tilknytningen til riket og bakgrunnen for utvisningen ikke har betydning for lovgivers 

oppfattelse av straffverdigheten av lovbruddet, kan dette være viktig for beslutningen om å 

komme tilbake etter å ha blitt utvist, og eventuelt om returen skjer før innreiseforbudet har 

løpt ut. Som jeg kommer tilbake til kan grunnlaget for utvisningen ha betydning for den 

enkeltes forventinger til eventuelle reaksjoner etter retur, her er tilknytningen til riket poenget: 

ettersom alle uten norsk statsborgerskap i utgangspunktet kan utvises, kan også personer som 

har oppholdt seg lenge i landet og for eksempel har familie her, utvises. De fleste av 

informantene i min studie hadde kortere opphold i Norge. Til tross for at noen hadde vært her 

mange ganger og hadde venner her, hadde de familiene sine og hjemmet sitt i et annet land. 

Det var også eksempler på det motsatte – blant informantene mine var det personer som 

hadde bodd i landet lenge eller hadde familie her. 

Utvisningen og innreiseforbudet er administrative reaksjoner, altså ikke straff. De kan like 

fullt oppleves som det (Strømnes, 2013, Aas, 2014), og er dels begrunnet på samme måte 

(Franko og Mohn, 2015). Eksempelvis varierer lengden på innreiseforbudet, noe som bidrar 

til å justere «strengheten» av en utvisning (Stumpf, 2011). En vurdering av adferden som førte 

til utvisningen er en del av vurderingen av innreiseforbudets lengde, og lengden kan oppleves 

som en gradert moralsk fordømmelse (akkurat som straffen er ment å oppleves): 

“So they now said I'm not allowed to come into Norway for life. Then I asked in court: 

"Did I kill anyone? Did I make any big crime? I have not made a big crime that will 

make you guys to say I am not allowed to come to Norway for life, because of fake 

document you got from me”. They said "yes, that is what the immigration law says". If 

they caught someone with fake document, he is not allowed to come to Norway for life. 

But all the guys that commit big crime you give them two years, five years, but my one 

is for life – it’s strange!” - A 

Dersom en person også meldes inn i SIS, gjelder innreiseforbudet for hele Schengen. Enkelte 

land som er geografisk plassert i Europa står utenfor både EU/EØS og Schengen, en av mine 

informanter var statsborger i et slikt land: 

“…five years for Schengen. It’s not normal, okay, me no criminal. (…) for Norway it’s 

okay. No come back for five years. Was Schengen...that block for me. What, me go to 

(land i Schengen), I live to (land i Schengen)» - H 
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Vedkommende ble begrenset av innreiseforbud til nabolandene, land han hadde tilknytning til 

men ikke lenger ville kunne bo eller arbeide i (uten å få opphevet innreiseforbudet til det 

aktuelle landet). 

De forholdene som ble nevnt ovenfor, først og fremst statsborgerskap, har altså stor betydning 

for innreiseforbudets lengde og virkeområde. Innreiseforbudet, som en manifestasjon av 

utvisningen (Westfelt, 2008), kan oppleves som straff – en straff hvis strenghet avhenger av 

hvilket statsborgerskap den utviste har. 

4.3 Formidling av innreiseforbudet 

Om tiltalte forsto eller burde ha forstått at han (eller hun) hadde et innreiseforbud og lengden 

på dette, og herunder hvordan innreiseforbudet ble formidlet, er det som oftest er 

diskusjonsspørsmålet ved rettsbehandling av brudd på innreiseforbud. Eller som 

Riksadvokaten skriver i sin høringsuttalelse, også sitert i proposisjonen: 

«Det antas at uaktsomhet reelt sett kun er aktuelt i et fåtall saker, men i praksis 

anføres det gjennomgående at den utviste ikke hadde nødvendig kunnskap om 

innreiseforbudet.» (Prop.181-L, 2012-2013:13) 

Om tiltalte burde forstått at innreiseforbudet gjaldt, kan han dømmes på bakgrunn av 

uaktsomhet (se kapittel 5). Antakelsen om at uaktsomhet er reelt kun i et fåtall saker ligger 

utenfor rammen av denne oppgaven å belyse. Hvordan innreiseforbudet formidles er derimot 

viktig for den muligheten de som er utvist har til å tilegne seg den nødvendige kunnskap om 

det. 

Av informantene var det fire som hadde fått vedtaket på norsk, og telefontolking til et språk 

de forsto. Andre fortalte at de hadde fått innholdet formidlet muntlig av representanter fra 

UDI eller politi, for eksempel i forbindelse med uttransportering. De informantene som 

snakket godt engelsk reagerte på at de ikke hadde fått dokumentene på engelsk, kun på norsk 

med oversettelse fra telefontolk eller fengselsbetjenter. De problematiserte at de ikke kunne 

være sikre på at innholdet slik de fikk det oversatt stemte overens med det de skrev under på: 

“You know, when they give you a language you don't speak, you don't read. Somebody 

is on the other side and talking to you on phone. You don't know what he's translating, 

whether it is what is written in the paper you are holding being translated to you, or 

he is reading out of his mind. So I don't know whether it is the paper they gave me he's 
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translating, or he's translating whatever he feels like translating. (…) If it is written in 

English, you don't need to translate for me, because I can read it, you know. So I still 

urge Norwegians to print any information they want to give to anybody in the 

language that the person can read.” – E  

Språkproblemer er altså noe som går igjen i disse sakene, og som ofte er et diskusjonstema i 

dommene i forbindelse med en vurdering av hvor godt tiltalte kunne forstå muntlig/skriftlig 

formidling av innreiseforbudet. Selv om vedtaket oversettes muntlig bes de som utvises om å 

skrive under på et dokument de ikke forstår, i en situasjon som kan oppleves vanskelig. 

Konteksten for forkynningen, situasjonen hvor utlendingen forventes å tilegne seg kunnskap 

om utvisningsvedtaket og innreiseforbudet, er av selvstendig betydning. En av informantene 

fortalte: 

“I forget this because, look, this paper, this sentence for two year (…), give me 23.45 

the night. I sleep on this time, no? Police come in my room, speak, "this is for you, go 

free tomorrow, sign here”. I no read, I no have the tolk (…) ‘Cause I no read English. 

Or norsk. (…) I am happy, because I staid seventy hours, seventy-two hours for this 

(…) I no have the tribunal, no go for tribunal. I stay in the office police, and put me 

two year, for what?” – C  

Informanten forteller at han fikk vedtaket hvor det sto at han var utvist for to år (merk at han 

omtaler innreiseforbudet som en «sentence») fra politiet sent om kvelden etter et lengre 

opphold i politiarrest, med beskjed om at han kunne dra til hjemlandet neste dag. Han forteller 

at han ikke forsto innholdet og ikke hadde tolk, men at han skrev under fordi han var glad for 

å slippe ut fra arresten. Han påpeker også at han ikke hadde noen rettssak. Fortellingen 

stemmer dårlig med det som blir beskrevet av polititjenestemenn som forklarer seg om rutiner 

for forkynning i retten, men ligner andre forklaringer fra eksempelvis tiltalte i tingretten. Det 

handler ikke nødvendigvis om å lyve eller ikke lyve om en situasjon, det kan også rett og slett 

handle om at den oppleves (og ikke minst huskes) svært ulikt.  

Det kan se ut til at hevingen av strafferammen har ført til strengere rutiner rundt forkynnelse 

av utvisningsvedtak. Det fremgår for eksempel av flere av domsavsigelsene. I en sak forklarte 

politibetjenten som hadde stått for forkynnelsen av vedtaket at «politiet hadde skjerpet 

rutinene rundt forkynningen av utvisningsvedtak i forbindelse med straffeskjerpelsen i 2014, 

og at de hadde rutiner som forsikret seg om at den utviste fikk med seg og forstod innholdet 

av utvisningsvedtaket» (Bergen tingrett, 2015).  
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Blant de som kommer tilbake fordi de ikke har kunnskap om innreiseforbudet (uavhengig av 

hvor mange det er snakk om), kan man anta at en større eller mindre andel ville unnlatt å 

komme tilbake om de var klar over innreiseforbudet, uavhengig av kunnskap om en eventuell 

straffereaksjon. I tillegg kommer de som hadde unnlatt å komme tilbake på grunn av 

kunnskap om straffereaksjonen, men hvor den gamle og lavere strafferammen hadde vært nok 

til å stoppe dem fra å komme tilbake. For disse gruppene vil årsaksforklaringen for at de 

velger å ikke komme tilbake se slik ut: 

  
 

 

 

 

 

 

Figur 5 Forenklet modell: (hypotetisk) spuriøs sammenheng strafferamme og brudd 

Altså: dersom man antar at strengere strafferammer har ført til skjerpede retningslinjer for 

forkynning av utvisningsvedtak, vil en eventuell sammenheng mellom endring i strafferamme 

og hvor mange som bryter innreiseforbudet være mer eller mindre spuriøs (tilsynelatende) 

avhengig av hvor mange dette gjelder.   

En annen side ved dette er at dersom endringene i straffenivå fører til strengere beviskrav, kan 

det tenkes at en bieffekt av endringen vil være bedre rettssikkerhet i forbindelse med 

utvisning. Dette kan være av stor betydning da sammensmeltingen av kriminalitets- og 

migrasjonskontrollen i mange tilfeller er preget av en større bruk av strafferettslige 

virkemidler på grensekontrollens område uten en tilsvarende overføring av de 

rettsikkerhetsgarantiene som preger strafferetten (Legomsky, 2007). 

4.3.1 Utreisen 

En person som er utvist fra riket plikter å forlate landet, noe som kan skje på ulike måter. Kan 

forhold knyttet til utreisen ha noe å si for det som er diskusjonstema her? 
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For det første må en utreise ha funnet sted for at en person skal kunne dømmes for brudd på 

innreiseforbudet, det holder ikke at påtalemyndigheten kan bevise at tiltalte igjen befinner seg 

i Norge. I enkelte dommer har det vært anført at tiltalte aldri var ute av landet, noe som også 

var tilfelle for en av informantene mine (vedkommende hadde likevel tilstått for å få 

strafferabatt – et problem jeg kommer tilbake til neste kapittel). Det er likevel snakk om 

enkeltsaker og lite relevant for det som her er tema. 

Når den som er utvist har reist ut av landet, kan det ha skjedd frivillig eller som tvangsretur. 

Når utreisen skjer frivillig, har den utviste reist fra landet på egen hånd. Da oppleves det ikke 

nødvendigvis som at utreisen er noe man er pålagt å gjøre og som kan gjøre det straffbart å 

innfinne seg i landet på nytt: 

 «Tiltalte har trodd at innreisen til Norge (…) ikke innebar et brudd på 

innreiseforbudet idet han frivillig reiste fra Norge forut for innreisen. Tiltalte trodde 

bare innreise til Norge ville innebære et brudd på innreiseforbudet dersom han på 

forhånd hadde blitt uttransportert fra landet av norske myndigheter» (Halden tingrett, 

2015) 

I den aktuelle saken fant retten det likevel bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at 

tiltalte hadde brudd innreiseforbudet forsettlig. Selv om den utviste dro frivillig, foreligger det 

et krav om å forlate landet, enten umiddelbart eller innen en gitt frist. Om utreisen ikke skjer 

frivillig kan den effektueres med tvang. 

Tvangsretur vil si at vedkommende følges ut av landet av politiet. Mange har også opphold på 

politiets utlendingsinternat på Trandum før utsendelsen. I flere domsavsigelser er dette lagt til 

grunn som et av flere grunnlag som beviser skyld i saker hvor forkynnelsen av vedtaket ikke 

er tilstrekkelig dokumentert, for eksempel i en sak hvor det ikke forelå holdepunkter for at 

utvisningsvedtaket var forkynt for tiltalte overhodet: 

«Ettersom vedtakene fra UDI og UNE ikke er tolket og forkynt for tiltalte, kan retten 

ikke se at det er bevist at tiltalte brøt innreiseforbudet forsettelig. Retten finner det 

imidlertid bevist (…) at tiltalte uaktsom brøt innreiseforbudet (…).» (Halden tingrett, 

2014) 

Ved vurderingen hadde retten, sammen med andre momenter, vektlagt at tiltalte hadde blitt 

uttransportert av Politiets Utlendingsenhet. En liknende antakelse gjorde en av mine 

informanter: 
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«I know of some, some of my friends, police took them out, police deported them to 

their country, when they come back it became a problem for them. But for me, I have 

not been taken out of Norway, by anybody» - E  

Informanten hadde ikke blitt uttransportert av politiet, kun blitt bedt om å dra – og hadde 

derfor ikke forstått at å oppholde seg i Norge på ny ville være ulovlig. 

Utreisen har altså betydning for hva som forventes at den utviste har forstått av utvisningen 

og dens konsekvenser. Slik gjør en sterkt tvangspreget utreise det mer klanderverdig å komme 

tilbake. Samtidig fungerer en eventuell tvangsutsendelse til å kommunisere overfor den 

utviste at han eller hun er uønsket i landet.  

Jeg finner derimot ikke eksempler på at det at tiltalte frivillig har reist fra landet har blitt tatt 

til inntekt for at han ikke var kjent med forbudet, selv om det har blitt fremmet av forsvarer. 

Som jeg kommer tilbake til senere, er det når det kommer til brudd på innreiseforbudet 

generelt liten adgang til å ta hensyn til ulike omstendigheter som vanligvis ville eller kunne ha 

ført til en reduksjon i straffen. Slik er det ikke den enkelte lovbryter sin moralske posisjon, 

men gruppens egenskap som risikobærer, som er grunnlaget for straffeutmålingen. 

4.4 Retur til Norge 

De tiltalte og dømte for brudd på innreiseforbud har hatt ulike grunner til å reise til Norge og 

til å returnere i strid med innreiseforbudet. Om disse fortellingene skiller seg nevneverdig fra 

fortellinger fra dem som utvises og ikke bryter innreiseforbudet vet jeg ikke. De gir likevel 

informasjon om dem som faktisk returnerer i strid med forbudet, og historiene tegner et mer 

nyansert bilde av hvorfor innreiseforbudet brytes enn det som er av betydning for lovgiver. 

4.4.1 Formålet med returen 

Det fremgår av (Prop.181-L, 2012-2013) at formålet med innreisen i utgangspunktet ikke skal 

ha noen betydning for straffeutmålingen, fordi det (kun) er den manglende lovlydigheten som 

straffes. Dette begrunnes dels med allmennpreventive hensyn og dels med at i de tilfeller hvor 

utviste skulle ha gode (i statens øyne) grunner til å komme tilbake, har han eller hun 

muligheten til å søke om opphevelse av, eller unntak fra, innreiseforbudet. 
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Unntaket fra regelen om at innreisens formål ikke skal ha betydning for straffeutmålingen, er 

at det regnes som skjerpende hvis det kan bevises at formålet med å bryte innreiseforbudet er 

å begå kriminalitet og en viss åpning for å gå under normalstraffen i helt spesielle situasjoner. 

Kun i et fåtall av de dommene jeg har gjennomgått ble straffen skjerpet på grunn av at slikt 

formål var bevist, og det er utenfor rammen av denne oppgaven å belyse det faktiske 

omfanget av brudd med formål å begå kriminalitet. Før jeg går videre vil jeg knytte noen 

kommentarer til andre årsaker til å bryte innreiseforbudet, ut fra informantenes forklaringer. 

De fleste informantene hadde kommet tilbake av økonomiske årsaker, som et resultat av 

økonomisk krise i hjemlandet eller på grunn av utsikter til bedre fortjeneste i Norge.  

“In Norway, if you paint house, you make that work one week… in [land i øst-europa] 

you must to earn that money work six months, I think. That is reason why I came back” 

– I  

I denne gruppen var det både personer som hadde vært klare over at de hadde et 

innreiseforbud, og som enten tok steg for å hindre å bli tatt eller som ikke forventet noen 

streng reaksjon, og personer som ikke hadde vært klare over, eller hadde glemt, 

innreiseforbudet.  

Økonomiske årsaker var ikke de eneste. En returnerte for å unngå retur til et land han 

opplevde som utrygt, og en kom for å besøke familien mens han fortsatt ventet på å få 

oversendt papirer fra Norske myndigheter. Familiære årsaker kan noen ganger oppleves 

tvingende, noe som er beskrevet i enkelte dommer jeg har gjennomgått. 

Når en person er utvist opphører et hvert lovlig opphold i landet
18

. Deretter er det 

innreiseforbudet som hindrer vedkommende i å komme tilbake i de tilfeller hvor innreisen 

ellers hadde vært lovlig. I en norsk og europeisk kontekst vil det si at innreiseforbudet er det 

eneste som hindrer en EU/EØS-borger å reise inn i landet. For tredjelandsborgere stiller det 

seg annerledes, og det er de tilfeller (med unntak av innreise som dekkes av 

Flyktningkonvensjonens art.31 nr.1, se neste kapittel) “the bars to reentry come into effect 

when the noncitizen has the strongest claim to entry—when there is a lawful basis for 

immigration based on family ties or employment.” (Stumpf, 2011:1722). 

                                                 
18 J.fr.utl.§71 
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I noen tilfeller forteller tiltalte om grensepasseringen som en mer spontan eller tilfeldig 

handling, noe som står i kontrast til forståelsen av dette som et relativt veloverveid lovbrudd 

(gitt at man er kjent med forbudet). 

4.4.2 Visste de at de hadde et (gyldig) innreiseforbud? 

Dette er selvfølgelig ikke et spørsmål en slik studie kan eller skal svare på, når det gjelder 

enkelttilfeller. Det er likevel relevant å ta opp av flere årsaker. Relevansen er en annen i denne 

studien enn i den rettslige behandlingen av brudd på innreiseforbud, som diskuteres i neste 

kapittel.
 
Der handler det om hvorvidt tiltalte kan straffes, og på bakgrunn av forsett eller 

uaktsomhet. Det sentrale her er at det er helt nødvendig at personer som har et innreiseforbud 

er kjent med at forbudet eksisterer, om straff for brudd på innreiseforbud eller 

innreiseforbudet i seg selv, skal ha en preventiv effekt på ulovlig retur.  

Flere av informantene og de tiltalte i tingretten innrømmet å ha hatt kunnskap om 

innreiseforbudet. Her vil jeg gå nærmere inn på noen typiske situasjoner som har dukket opp 

når dette ikke var tilfelle – hvor dukker problemene opp? 

Noen av informantene mente de ikke visste noe om innreiseforbudet, andre trodde det hadde 

utløpt. En hadde fått bekreftet denne antakelsen ved ikke å bli stoppet etter passkontroll ved 

innreise til Norge.  

En stor del av domsavsigelsene innebar også et tiltalepunkt om falsk ID. Bruk av falske 

identifikasjonspapirer gjør myndighetenes arbeid vanskelig, men også de som reiser inn i 

Norge trass i innreiseforbud men med ekte identifikasjonspapirer (som den aktuelle 

informanten) representerer en utfordring. Riktignok av mer prinsipiell karakter: i noen saker 

forklarte nemlig tiltalte at han/hun trodde innreisen var lovlig nettopp fordi han/hun ikke ble 

stoppet ved fremvisning av pass ved grensepassering. 

Når informanter mente de ikke hadde vært klar over innreiseforbudet dreide det seg om at de 

ikke hadde fått god nok informasjon ved formidling av utvisningsvedtak, eller ved 

uttransporten.  Dersom de ikke selv har tatt skritt for å finne ut om de kan reise inn igjen etter 

utvisning, eller eventuelt om innreiseforbudet fortsatt gjelder, kan det være aktuelt å dømme 

for uaktsomhet. Et eksempel fra en tilståelsessak illustrerer både dette poenget og det 

ovenstående om formidlingen av innreiseforbudet, og er således illustrerende for mange saker 
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i mitt materiale: «Siktede (…) forklarte at det er veldig vanskelig å sjekke utvisningsvedtaket 

og datoen når man ikke kan språket. Siktede forklarer videre at når vedtaket ble forkynt visste 

han ikke hva han skrev under på.» (Halden tingrett, 2015). I den aktuelle saken hadde siktede 

reist inn i Norge for å finne ut om innreiseforbudet var utløpt etter så lang tid som han trodde 

forbudet var på. Han ble dømt på grunnlag av grov uaktsomhet. 

De som er utvist må ha kunnskap om andre ting enn kun innreiseforbudet.  Det kan stilles 

spørsmål ved hvor god kjennskap man forventer at utviste har til adganger og fremgangsmåter 

for å få opphevet innreiseforbudet eller til å få unntak fra det i spesielle situasjoner:
 
 

“They said to me; why didn't I inform the embassy Norwegian embassy in [europeisk 

land] that I'm about to come before coming, I said I never knew that I have to do that.” 

– A  

Både kjennskap til innreiseforbudet, og eventuell kjennskap til andre aktuelle reguleringer og 

unntaksbestemmelser hos de som utvises er en forutsetning for at innreiseforbudet, og 

straffetrusselen, skal ha den effekten lovgiver ser for seg – de ulike mulige 

handlingsalternativene må være kjent for den det gjelder. 

4.4.3 Forventet de å bli tatt, og hvilke konsekvenser så de for seg? 

Om man er klar over et innreiseforbud er det av betydning hvordan man vurderer 

sannsynligheten for å bli avslørt om man bryter det (Jacobsen, 2004a) og hva slags reaksjoner, 

formelle og uformelle, man forventer om man skulle bli avslørt (Christie, 2007).  

De som var klar over innreiseforbudet hadde ulike grunner til å komme tilbake, og så ulikt på 

sannsynligheten for å bli tatt – og på sannsynligheten for å bli straffet dersom de ble tatt. 

“I have not mine ID...not with my picture, but it was a good ID. (…) With that ID I 

come many times into Norway, I have many controls and never had problem (…) I 

know that I go to prison when they check my ID.” – I  

Informanten hadde altså tatt steg for å minke sannsynligheten for å bli avslørt, men hadde 

ingen illusjoner om konsekvensene om han skulle bli det. Han hadde også detaljert kunnskap 

om lovendringen: 

I: «many people sit in prison...many people from my region in [my country] are 

smugglers, they are smuggling alcohol and cigarettes, and...I know how much prison 

is for that, and...” 
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Kristin: “did you know that there was a change recently-“ 

I: «yes, I know it» 

Kristin: “what did you know about that?” 

I: «when I have deport two years ago, one guy from [my country] go with my airplane. 

He had five deport, that was his fifth time. Every time they catch him, he have 

maximum one month, three days, two weeks... but later I know it moment when they 

changed the law that was one year...I know it» 

Noen har altså via bekjente og egne erfaringer god kunnskap om norsk lovverk og innretter 

seg etter dette. Beskrivelsen fra informanten ovenfor stemmer godt overens med det som kan 

kalles «kjernegruppen» for lovendringen, i det minste de som fyller flere av de skjerpende 

kravene lovgiver stiller opp; retur kort tid etter utvisning, kriminalitet i forbindelse med 

innreisen og så videre. 

Om de ikke var kjent med den på forhånd, hadde flere av informantene fått merke endringen, 

og hadde hatt forventninger om straff etter gammel strafferamme: 

Kristin: “Did you… know anything about what would happen if you came back before 

the two years?”  

J: “No....no. I think...I...I know...another guy tell me... if you come back, give you ten 

days, fifteen days, and come back in your country. But...after changed the...regel...I 

think, I don’t know exactly, the name. And now give me ten months» 

Da strafferammen ble endret, trådte endringen i kraft med en gang uten noen 

opptrappingsperiode (Rt-2014-709). Enkelte hadde forventninger knyttet til den gamle 

strafferammen da de brøt innreiseforbudet:  

“I speak with people in Sweden, I speak with people, mistake me this is not what you 

check, what you arrest, you give maximum this is one month, no. For first time, what 

you not doing criminal, you only come in Oslo, in come back, what you are arrest, 

no…you give one month. Before was this system. I come, this is, now is system 

minimum is ten months. Maximum is one and half year. No, give this, everybody give 

one year for this. It's not normal, I think so» - F  

Noen hadde heller ikke forventet at de ville bli tiltalt eller satt i fengsel for “bare” å bryte 

innreiseforbudet:  

Kristin: “what did you think could happen if you came back before two years?”  
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G: “hmm... I think so, not very bad, like now. I think so, maybe say...start my car, say 

"go back, you not is possible that you coming here, you know, because you have 

deport", but no” 

En del av informantene hadde altså god kjennskap til reguleringen (selv om noen ble 

overrasket over den plutselige endringen), og derfor relativt gode muligheter til å orientere 

handlingene sine ut ifra forventninger til straffens strenghet. Dette er i utgangspunktet ikke 

overraskende. Mange migrerer til land der de har en eller annen form for nettverk med 

kunnskap om steder, ruter og muligheter (Brochmann, 2006:23). Forventningene til 

sannsynligheten for å bli straffet var ikke like tydelige blant dem som var klar over den 

mulige straffen, og (som jeg kommer tilbake til i kapittel 6) er disse forventingene av større 

betydning. Et siste poeng å ta med videre, som de to siste sitatene er eksempler på, er at det å 

bryte innreiseforbudet ikke nødvendigvis oppleves som noe som er så alvorlig at det kan gi ett 

år i fengsel. 
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5 Avdekking og rettsbehandling 

Ikke alle utviste returnerer i strid med innreiseforbudet, og ikke alle som returnerer i strid med 

innreiseforbudet avsløres og dømmes. I de sakene som kommer så langt som til rettssystemet, 

skaper ikke-borgerskapet og det påfølgende utenforskapet til de tiltalte utfordringer i 

rettsprosessen – sett fra de tiltaltes ståsted. Det har også betydning for straffens innhold og 

dens konsekvenser. Dette kapitlet går nærmere inn på disse temaene. 

5.1 Hvordan avdekkes brudd på innreiseforbudet? 

Hvor mange brudd på innreiseforbudet som avdekkes, og hvem som avdekkes, har betydning 

for hvordan det forstås som samfunnsproblem. For eksempel kan økt oppmerksomhet mot 

miljøer hvor man forventer å finne personer uten ulovlig opphold øke antallet brudd på 

innreiseforbudet som oppdages, og hva slags kjennetegn de som avsløres har. 

Fremstillingen tar utgangspunkt i informantenes fortellinger om at de hadde blitt oppdaget av 

politiet etter henholdsvis grensepassering, trafikkontroller og (øvrige) utlendingskontroller. I 

tillegg sier jeg noe om de som blir avslørt i forbindelse med avdekking av annen kriminalitet. 

En stor del av domsavsigelsene jeg hadde tilgang til beskrev lite om dette temaet, en stor 

andel av dem som gjorde det viste til grensepassering, utlendings-/territorialkontroller eller at 

forholdet var avdekket i sammenheng med etterforskning av annen kriminalitet. Studiens 

omfang har ikke gitt anledning til å gjøre en opptelling av hvordan brudd på innreiseforbudet 

ble avdekket i alle de sakene hvis domsavgjørelse jeg har hatt tilgang til. Dette er ikke en 

uttømmende fremstilling av hvordan bruddene har blitt avdekket, men en beskrivelse av noen 

typetilfeller og implikasjoner av økt kontrollinnsats på disse feltene. 

I mange av domsavsigelsene jeg har gjennomgått, og for flere av informantene, ble bruddet 

avdekket i sammenheng med grensekontroller eller andre rutinekontroller. Andre hadde 

opplevd å bli oppsøkt hjemme eller å bli stoppet på gata. En av informantene beskrev 

situasjonen slik:  

“They control any blacks they see. (…) I think they were running after a guy. They 

were running after one guy, and I just bumped into them, you know? Police was 

everywhere. So...one has to run after me. I was just going on my own, and here he was 

like "Unnskyld? Unnskyld?" and...I told him "hey", I was with my headphone and 
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everything, and he start speaking Norwegian, I say I don't understand Norwegian, he 

said "document". I said I don't have. So that is how I was arrested.” – A  

Når politiet sjekker dokumenter gjennomfører de en territorialkontroll. Utlendingsloven § 21 

om alminnelig utlendingskontroll stiller krav til de situasjoner hvor slik dokumentsjekk kan 

foretas: det må være grunn til å anta at vedkommende er utenlandsk statsborger, og tid, sted 

og situasjon må gi grunn til slik kontroll. De fleste kontroller er planlagte (Johannessen, 2013). 

I en del av tingrettssakene jeg har sett på, hadde forholdet blitt avdekket i sammenheng med 

etterforskning av annen kriminalitet. Dette gjaldt et mindretall av sakene, men utgjorde en 

større andel i enkelte distrikter. Jeg har holdt utenfor denne gruppen saker hvor andre forhold 

som mer eller mindre er knyttet til brudd på innreiseforbudet er en del av samme tiltalte, mest 

aktuelt i denne sammenhengen er bruk av falske dokumenter og falsk forklaring. Når brudd 

på innreiseforbudet avsløres i sammenheng med annen kriminalitet er det også på bakgrunn 

av en dokumentsjekk, men bruddet var ikke den utløsende faktoren for politiets etterforskning. 

Hvordan bruddet på innreiseforbudet har blitt avdekket varierer en del mellom ulike regioner, 

naturlig nok. En svært stor andel av sakene fra Halden, Moss og Fredrikstad tingretter var for 

eksempel knyttet til grensepassering. Det er ingen stor overraskelse at for eksempel 

tingrettene nær travle grenseoverganger fører mange saker som avdekkes her. Det er likevel 

av betydning, og det kunne vært interessant å se nærmere på slike variasjoner og hvilke 

variasjoner det er mellom ulike områder geografisk. Hadde studien kun inkludert dommer fra 

en tingrett eller region ville bildet av hvordan “typiske” saker ser ut blitt skjevt. 

Som jeg tidligere har vist, er hovedregelen nå at alle straffbare forhold i egen utlendingssak 

skal anmeldes og påtales (RA-05-37), noe som også gjelder brudd på innreiseforbud. På en 

side betyr det at forhold som nå anmeldes tidligere kunne resultert i kun administrativ 

reaksjon (ny utvisning og eventuelt forlenging av innreiseforbudet) eller et forelegg, og 

anledningen for å bruke mildere virkemidler etter en skjønnsvurdering er dermed mindre. På 

den andre siden betyr det at saker behandles mer likt. 

5.1.1 Mørketall 

Mørketall er den mengden lovbrudd som begås uten at de oppdages (Høigård, 2007). Det er 

grunn til å tro at en god del mennesker bryter innreiseforbudet til Norge uten at det oppdages, 
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noe også departementet antar i proposisjonen: “Oppdagelsesrisikoen er lav, og det må antas at 

de reelle tallene trolig er høyere [enn tallet på anmeldelser]” (Prop.181-L, 2012-2013:8). 

Det er flere grunner til å anta at oppdagelsesrisikoen (relativt til enkelte andre 

lovbruddskategorier) er lav, først og fremst at dette er en type lovbrudd som ikke direkte 

rammer andre på en slik måte at ofre eller andre berørte anmelder. Derfor må initiativet for 

kontroll for å avdekke lovbrudd i de aller fleste tilfellene komme fra myndighetene selv.  

Det er noen unntak fra dette. Noen melder seg selv etter å ha brutt innreiseforbudet, noen kan 

bli anmeldt (i det minste «angitt») av andre. Når personen har meldt seg selv har det vært 

enten for å søke asyl (noe som kan innebære at innreisen er lovlig) eller i forbindelse med å 

registrere seg hos myndighetene for å få tilgang til en tjeneste. Ovenfor (s.48) ble det diskutert 

at i det man gjør dette stiller man seg også tilgjengelig for kontroll (Brochmann og Haugelund, 

2010, Lyon, 2009). I flere saker er det at tiltalte hadde gjort dette poengtert for å 

sannsynliggjøre at vedkommende ikke var kjent med at et innreiseforbud gjaldt. 

Det er to konkrete funn i materialet som kan støtte tesen om relativt store mørketall på dette 

feltet. Det første er fortellinger fra informanter om å ha reist inn i Norge trass i 

innreiseforbudet (opp til mange ganger, og med falske identifikasjonspapirer). Det andre er at 

en del personer med innreiseforbud beviselig passerer grensene, enten med ekte eller 

forfalskede identifikasjonspapirer, uten å bli stoppet. Dette gjelder også dem som blir 

pågrepet etter en stund i landet. Det er disse, som igjen oppholder seg her og som 

myndighetene ikke vet om, som utgjør risikoen: «kontroll med utlendingers identitet og 

opphold i riket er av sikkerhetsmessige årsaker svært viktig» (Prop.181-L, 2012-2013:15). 

5.2 Rettssaken – hvordan dømmes brudd på 

innreiseforbudet? 

I Prop.181-L (2012-2013) er det gitt uvanlig detaljerte føringer for straffeutmålingen i forhold 

til det som har vært vanlig, både når det gjelder utgangspunktet for vurderingen 

(normalstraffenivået) og de skjerpende og formildende omstendigheter som kan tillegges vekt 

(Rt-2015-51). 

Beskrivelsen av «normalstraffenivå» er hentet fra Ot.prp.nr.22 (2008-2009), og gjelder 

således mange straffebud i den nye straffeloven (Olaussen, 2013). Likevel er det spesielt 
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strenge føringer her, og retten skal ha svært gode grunner til å sette straffen under 

normalnivået ved førstegangsbrudd på innreiseforbudet:  

«Departementet framholder [at] allmennpreventive hensyn og effektivitetshensyn ved 

håndheving av bestemmelsen tilsier at det bør være et snevert område for formildende 

omstendigheter som kan forsvare å gå under det angitte normalstraffenivået ved 

førstegangsbrudd.» (Prop.181-L, 2012-2013:18) 

At uaktsomhet «etter forholdene (vil) være en formildende omstendighet» (Prop.181-L, 2012-

2013:19) er nærmere avklart i rettspraksis, særlig relevant er da to dommer fra Høyesterett 

hvor simpel uaktsomhet ble tillagt vekt i formildende retning (Rt-2015-662) mens grov 

uaktsomhet ikke ble det (Rt-2015-666). 

I praksis er det først og fremst adgang til å sette straffen høyere, mens det skal mye til for å ta 

hensyn til formildende omstendigheter. De skjerpende omstendighetene som det fremgår av 

lovforarbeidene at det særlig skal tas hensyn til er tilbakevending kort tid etter utvisningen, at 

formålet med innreisen er å begå kriminalitet, kriminalitet i tilknytning til innreisen og 

organisert preg av lovbruddet (Rt-2015-51). 

Et diskusjonstema i forarbeidene (Prop.181-L, 2012-2013:16, Innst.48-L, 2013-2014:5-6) var 

hvorvidt utvisningsgrunnlaget skulle ha betydning for strafferammen. Dette fordi det 

presumptivt er mer alvorlig å returnere til Norge om utvisningen skyldtes kriminalitet og ikke 

kun brudd på utlendingsloven. Et viktig poeng i den sammenheng er at valget mellom å 

anmelde eller ikke når utvisning er et alternativ eller et tillegg ofte er et pragmatisk valg 

basert på instrumentelle hensyn (Aliverti, 2012a). Hvorvidt utlendingen ble dømt før 

utvisningen kan altså handle om andre ting enn hvor alvorlig atferden var (Aliverti, 2013). 

Denne gjennomgangen belyser studiens problemstilling på tre måter: for det første sier den 

noe om hva som faktisk skjer – hva som kjennetegner de sakene som behandles i retten. For 

det andre kaster rettsbehandlingen lys over hvordan forståelsen av handlingen (reise inn i 

landet i strid med innreiseforbud) forhandles mellom ulike parter. For det tredje illustrerer 

hver av de ulike typene saker ulike spesielle problemer i krysningen av straff og 

grensekontroll. 
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5.2.1 ‘I only speak: «yes, yes, yes»’ – om tilståelsessaker 

I en stor del av sakene tilstår tiltalte å forsettlig eller uaktsomt ha overtrådt innreiseforbudet. 

En viss andel av disse sakene går som tilståelsessaker
19

 (forenklet straffeprosess). Dette gjaldt 

39 av 126 tingrettsdommer i mitt materiale. Tilståelsessaker kan pådømmes uten 

tiltalebeslutning og hovedforhandling, og kun en fagdommer og tiltalte må møte i retten. 

Dette reduserer omkostningene ved saken betydelig (Kjus, 2008:17). En sak kan gå som 

tilståelsesdom etter begjæring fra påtalemyndigheten hvis siktede samtykker. Det stilles i 

tillegg krav om at den straffbare handlingen ikke kan medføre fengsel i mer enn ti år, at 

tiltalte avgir en uforbeholden tilståelse i retten som styrkes av andre opplysninger og at retten 

ikke finner slik pådømmelse betenkelig. 

Den vanligste grunnen til at straffen blir satt ned i forhold til normalstraffenivået, er tilståelser. 

I et “normaltilfelle” hvor utgangspunktet for en vurdering er ett års fengsel, det ikke foreligger 

skjerpende omstendigheter og tilståelsen er eneste formildende omstendighet ligger 

rettspraksis etter lovendring på en strafferabatt på to måneder – altså et straffenivå på ti 

måneders fengsel (LB-2014-67419). 

Flere av informantene jeg snakket med fortalte om å ha blitt rådet til å tilstå til tross for at de 

mente de var uskyldige eller burde få lavere straff. 

“The lawyer tell me "if you tell the judich you know have the interdiction, no appell, 

no nothing, give you ten months. If you don't…you tell - I don't know the…this two 

years, give me one year, give me two months more." and I tell "yes, I know", I don't 

speak too much, I speak only "yes, yes, yes".” – J  

En stor del av disse sakene behandles svært raskt, noe både intervjuene og domsavsigelsene 

vitnet om. Som en av informantene sa: «second day is close the case» (C). En dom ble avsagt 

samme dag som pågripelsen, seks ble avsagt dagen etter og fem ble avsagt to dager etter. 

Totalt ble fjorten av tilståelsessakene pådømt innen en uke etter at pågripelsen fant sted. I de 

fleste av disse sakene skjedde pågripelsen i forbindelse med innreise til landet.  

Fordi det er tilståelsessaker er også selve rettssaken relativt kort. Noen av informantene 

fortalte tilsvarende om korte rettssaker hvor de ikke fikk sagt mye og som de ikke husker mye 

fra. Noen så spesielle utfordringer knyttet til at saken hadde vært så fort unnagjort og 

muligheten til å forberede seg: 

                                                 
19

 J.fr.Str.prl.§248 
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B: «… i dag fikk meg politi, etter en dag jeg gå judge» 

Kristin: «Det er veldig raskt?» 

B: «Ja, det er veldig, veldig - ikke gi til meg tid! Jeg finner noen god advokat, også... 

ikke bare med en gang»  

Andre så positive sider ved den kjappe avgjørelsen, knyttet til den belastningen det er å sitte 

lenge i varetekt med usikkerhet rundt hvor lenge man blir værende i fengsel: 

I: “…in my country it's not 48-hours and you have court and…you know. You're 

waiting a couple of months every time...you sit in arrest. That is very fast. (…)” 

Kristin: “what do you think about that - that it went so fast?” 

I:  “It's good for me, because I don't think more, “how much, how much?””  

Samtlige av avgjørelsene i mitt materiale som ble pådømt innen en uke kom fra domstoler i 

Østfold (Halden, Moss og Fredrikstad), og var typisk knyttet til forhold oppdaget i forbindelse 

med grensepasseringer. Av de 36 tilståelsesdommene i mitt materiale var kun syv fra andre 

tingretter enn disse tre. Her var det altså geografiske variasjoner.  

5.2.2  ‘They never believe my own word’ – når det er ord mot ord 

Langt fra alle sakene går som tilståelsessaker. At det «i praksis anføres [gjennomgående] at 

den utviste ikke hadde nødvendig kunnskap om innreiseforbudet» (Prop.181-L, 2012-

2013:13), som Riksadvokaten skriver i sin høringsuttalelse, stemmer godt med mitt materiale. 

I mange av disse sakene må retten forholde seg til tiltaltes og den som sto for formidlingen sin 

versjon av fortellingen om situasjonen hvor utvisningsvedtaket (og/eller forhåndsvarslet om 

utvisning) ble meddelt tiltalte, for å danne seg en oppfatning av hva tiltalte kan forventes å ha 

forstått om innreiseforbudet og dets varighet. En av informantene fortalte: 

“What can really justify this case is...the written words. And there is nothing like 

talking like this that can state that yes, this is the conversation I had with this officer. 

He only said his own part, and they believe him! They never believe my own word. 

That I wasn't aware and that I wasn't well told. You understand? (K: yea) so...they 

finalize and give me one year, I said "okay, no problem", I accepted. Because if I keep 

appealing, I don't think there will be truth in the matter. (…) I accepted. Because, this 

is the government, you can never defeat them.” – A  

Flere informanter fortalte om å ha opplevd slike situasjoner og ikke bli trodd (informantene 

var domfelt for innreiseforbudet og dermed naturlig i den kategorien som ikke hadde blitt 
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trodd på sitt eventuelle forsvar om å ikke ha nødvendig kjennskap til innreiseforbudet). 

Ovenfor så vi et sitat fra en av informantene, som valgte å tilstå i rettssaken fordi det var 

vanskelig å «vinne» over politiet i retten.  

Betydningen av dette i denne sammenhengen er ikke hva som er «sant» og ikke i den enkelte 

sak, men opplevelsen av at det ikke er mulig å nå frem med sin versjon av sannheten. I 

rettssaken må fortellingen om meddelelsessituasjonen bygges opp og presenteres på en viss 

måte for å nå frem som «sannhet» (Kjus, 2008).  

5.2.3 Frifinnelser 

I 2014 endte 5 av 240 rettsavgjørelser om brudd på innreiseforbud med frifinnelse (tall fra 

POD). Dette er det høyeste tallet så langt tilbake som mitt materiale strekker seg (2002). I 

2009 var det fire frifinnelser, tre i 2013, og de andre årene i perioden varierer det mellom null 

og to. Dette er små tall sammenliknet med det totale antallet rettssaker, og det er derfor ikke 

mulig å snakke om en utvikling basert på mitt materiale. 

For at en person skal kunne straffes for brudd på innreiseforbud må det være tilstrekkelig 

sannsynliggjort at han eller hun har utvist forsett eller uaktsomhet. I de aller fleste av sakene 

om brudd på innreiseforbud er det viktigste spørsmålet her hvorvidt tiltalte visste eller burde 

visst at innreiseforbudet gjaldt ved innreisen til Norge, og alle unntatt en av de seks 

frifinnelsene jeg har sett på fra tingrettene var et resultat av usikkerhet rundt dette.  

I disse sakene kom frifinnelsene som et resultat av manglende notoritet rundt forkynnelsen av 

utvisningsvedtaket. For å kunne domfelle for brudd på innreiseforbudet er det ikke nødvendig 

at en forkynnelse i juridisk forstand har funnet sted, men utvisningen og innreiseforbudet må 

være meddelt tiltalte. Det er i rettspraksis stilt strenge beviskrav til notoriteten (altså 

skriftliggjøringen, se også kapittel 6) av meddelelsen, og det har vært rettet til dels sterk 

kritikk mot politiet for manglende rutiner: 

«Helt fra straffeskjerpelsen for brudd på innreiseforbud trådte i kraft har det vært en 

kjent og meget ofte forekommende problemstilling at en tiltalt hevder at han ikke har 

forstått at han er ilagt et innreiseforbud som det er straffbart å bryte. Til tross for 

dette har politiet ennå ikke gjort noe forsøk på å forebygge problemene eksempelvis 

ved å oversette standardbrevet til aktuelle språk (…). Retten mener på denne 

bakgrunn at politiet har et betydelig medansvar for de situasjoner som derved oppstår, 

og at det derfor må stilles relativt strenge krav til dokumentasjon for hva en tiltalt rent 
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faktisk har fått en forståelig meddelelse om før det kan bli aktuelt å statuere 

straffansvar for et vedtaksbrudd.» (Halden tingrett, 2015) 

Hvor gjennomført kravet til notoritet er, er usikkert. Det varierer mye i fellende saker hva som 

legges til grunn som god nok dokumentasjon for at et vedtak er meddelt. Som vist i forrige 

kapittel kan det se ut som om de faktiske meddelelsesrutinene er endret, se s.59 ovenfor og 

kapittel 6 for en diskusjon av konsekvensene av dette for de problemstillingene som her er 

tema. 

Ulike andre forhold som kan føre til frifinnelse kan gjøre seg gjeldende ved brudd på 

innreiseforbud. Noen av disse har vært påstått av forsvarer i enkeltsaker, men har i materialet 

til grunn for denne studien ikke ført til frifinnelser og har ikke vært diskutert i et slikt omfang 

at det behandles videre her. 

Det følger av Straffelovens § 2 at straffelovgivningen gjelder med de begrensninger som 

følger av overenskomster med fremmede stater eller av folkeretten for øvrig. Et eksempel på 

dette er at innreise i strid med innreiseforbud er lovlig om innreisen dekkes av 

flyktningkonvensjonens artikkel 31 nr.1:  

«De kontraherende stater skal ikke straffe flyktninger, som er kommet direkte fra et 

område hvor deres liv eller frihet var truet i den i artikkel 1 omhandlede betydning, og 

som uten tillatelse kommer inn eller befinner seg på deres territorium, på grunn av 

deres ulovlige innreise eller opphold, forutsatt at flyktningene straks fremstiller seg for 

myndighetene og godtgjør at de har gyldig grunn for deres ulovlige innreise eller 

opphold» (Flyktningkonvensjonen artikkel 31 nr.1) 

Nettopp dette var tilfelle i den siste av de frifinnende dommene jeg har gjennomgått, hvor 

tiltalte ble frifunnet fordi han fylte disse kravene – altså straks fremstilte seg for 

myndighetene og godtgjorde at han hadde gyldig grunn for innreisen. 

Dette er et eksempel på at migranter kan påberope seg beskyttelse fra overordnet autoritet – 

og utfordre statens rett til å bestemme hvem som oppholder seg på territoriet (Donnan og 

Wilson, 1999:154). Slik kan migranter utfordre enkeltstaters suverenitet og omdefinere seg 

selv fra illegale til legale. 
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5.2.4 Å anke eller ikke anke 

Det var en felles oppfatning blant dem jeg snakket med at det ikke var noen nytte i å anke en 

dom de opplevde som feil, uavhengig av om de var uenige i bevisvurderingen eller 

straffeutmålingen og om de hadde blitt anbefalt å anke eller ikke. Ingen av dem hadde, så vidt 

meg bekjent, anket. Dette var også et tema de fleste tok opp uoppfordret.  

Når temaet kom opp var det en ting som gikk igjen, nemlig fortellinger om andre som hadde 

anket og fått skjerpet straff, og at det ikke var noen vits i å anke for å få frem sannheten. 

Oppfatningen var at man ikke kan vinne. Dette var oppfatninger som deltes av flere, og dette 

sitatet fra en av informantene oppsummerer de ulike poengene: 

A: “I accepted. Because if I keep appealing, I don't think there will be truth in the 

matter. It will keep getting worse. I've seen a lot of inmate here who appealed. (…) He 

only violated by coming to Norway and you know what? They add more seven months 

to his jail sentence.”  

Kristin: “did you hear about these things before you decided not to appeal?” 

A: “yea, yea - that was what made me not to appeal. Because you have to learn from 

other people's experience. And the other one appealed, that he was not yet guilty, he 

has not accept their sentence and they add more three, four months to his jail sentence. 

So, I said to my lawyer "no", I accepted. Because, this is the government, you can 

never defeat them” 

Hva har det å si for rettssystemets legitimitet at tiltalte opplever at det ikke er noe poeng i å 

fremme sin uskyld, hva enten det gjelder å ikke erkjenne seg skyldig i tingretten eller å anke 

til neste instans? Rettssystemets legitimitet bygger på borgernes opplevelse av systemet som 

rettferdig og sannhetssøkende, hvis enkelte grupper i befolkningen ikke har denne tilliten og 

derfor ikke tør å prøve sin sak ordentlig, får dette konsekvenser for prinsippet om likhet for 

retten og kan bidra til å forsterke den overrepresentasjonen disse gruppene allerede opplever, 

og til å svekke legitimiteten til rettssystemet som helhet.  

Fordi antakelsen om at å anke ikke kunne føre frem var så gjennomgående hos informantene, 

har jeg sett nærmere på resultatet av de sakene hvor det faktisk ankes. Jeg har sett på 30 

dommer fra lagmannsretten. I de aller fleste av disse sakene, 23 av dem, hadde tiltalte anket. 

Fem av disse igjen var anket av begge parter, mens resten kun var anket av 

påtalemyndigheten. Når påtalemyndigheten anket gjaldt det i alle unntatt én sak (altså elleve 
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av tolv 12) tilfeller der straffen var satt ned under normalstraffenivået eller hvor deler av 

straffen var gjort betinget i tingretten
20

, og i ni av disse ble straffen satt opp i lagmannsretten. 

Det er derimot sakene hvor tiltalte selv anker som er av mest interesse her, med utgangspunkt 

i det informantene forteller. Dette gjaldt altså 23 saker i mitt materiale. I fire av disse ble 

straffen satt opp, men tre av disse sakene hadde også blitt påanket av påtalemyndigheten. Tre 

av ankene ble forkastet, og en dom ble opphevet (noe som vil si at saken ble sendt tilbake til 

tingretten for ny behandling). 

Totalt ble 15 saker omgjort til siktedes gunst, hvorav to av dem også hadde blitt påanket av 

påtalemyndigheten. Tiltalte oppnådde altså et bedre resultat i halvparten av sakene fra 

lagmannsretten, hvorav tre saker endte med frifinnelse etter anke over bevisbedømmelse 

under skyldspørsmålet. Disse tre sakene var alle førstegangsbrudd hvor diskusjonstema hadde 

vært hvor mye tiltalte burde ha forstått av innreiseforbudet, jamfør diskusjonen ovenfor. En 

tredjedel av sakene endte med et dårligere resultat for tiltalte, og de resterende ble forkastet, 

nektet fremmet eller opphevet tingrettens dom. 

Antakelsen om at det ikke er noen vits i å anke finner altså liten støtte i min gjennomgang av 

ankesaker. Dette kan henge sammen med at utvalget mitt er fra rett etter endringen, en tid 

hvor rettssystemet etablerte ny praksis og flere saker derfor omgjøres i høyere rettsinstanser. 

Sakene tegner likevel et annet bilde av virkeligheten enn det mine informanter forteller om, 

og uavhengig av de faktiske resultatene i lagmannsretten er det problematisk om mange 

unnlater å anke fordi de ikke regner med å kunne nå frem med sannheten.  

Om tilfellet er at dette er en gruppe som har mindre tillit til det norske rettssystemet og derfor 

en gruppe som sjeldnere (1) erkjenner seg ikke skyldige i tingretten og (2) anker avgjørelser 

videre, vil resultater fra rettsbehandling i enda mindre grad enn for befolkningen for øvrig gi 

et “riktig” bilde av sakene. Personers subjektive opplevelser av et fenomen vel så viktig som 

hva som er de faktiske egenskapene til fenomenet – hvordan man nå enn kunne funnet disse. 

  

                                                 
20 Den siste saken var anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet hvor tiltalte ble frifunnet i tingretten og dømt i 

lagmannsretten. 
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5.2.5 “I don’t see my lawyer as a helping hand to me” 

Informantene i intervjustudien snakket, med noen unntak, dårlig engelsk og/eller norsk. Jeg 

stilte derfor spørsmål om hvordan de hadde fått tolket dokumenter og forhandlinger, og om 

hva slags kontakt de hadde hatt med advokat. Flere av informantene så i liten grad advokaten 

som en reell hjelp: 

“…the police tell something, the lawyer tells the same. It’s the same, don’t help, the 

lawyer. (…) the lawyer here is only for... legal you have lawyer. But don’t tell you 

nothing good for me» - J  

Noen knyttet advokatens manglende betydning for deres sak til den korte tiden fra pågripelse 

til dom, som ble diskutert ovenfor: 

“…legal is zero here in Norway, no have power, no have nothing. Because today 

arrest me, second day, give me ten month. My lawyer no have time for speak, no have 

time for nothing. For fighting for me. My advocate speak: «I’m sorry for you»” – C  

Også i tilfellene hvor det hadde vært ord-mot-ord i rettssaken, den andre typen saker diskutert 

ovenfor, ble ikke nødvendigvis advokaten sett som noen hjelp:  

“I don’t see my lawyer as a helping hand to me, because…he wouldn’t have allowed 

the police to bring me here if he wanted to help” – E  

I noen tilfeller var det altså uenighet mellom forsvarer og domfelte, som her hvor domfelte 

hadde blitt rådet til å tilstå selv om han mente han ikke hadde gjort det han var tiltalt for og at 

bevisene ikke holdt. 

5.3 Konsekvenser av straffen 

Tidligere har jeg sett på hvordan straffen er tenkt å virke. Hva som er positive og negative 

konsekvenser avhenger av hva slags perspektiv du anlegger. Jeg vil her se på tre typer 

konsekvenser som knytter seg til den enkelte med utgangspunkt i informantenes fortellinger. I 

senere diskusjoner vil jeg komme tilbake til de mulige konsekvensene sett i forhold til 

lovgivers målsetninger. 

Den første konsekvensen er riktignok direkte knyttet til en av målsetningene fra lovgivers side: 

individualpreventiv avskrekking. Flere av informantene ga uttrykk for at de aldri ville komme 

tilbake til Norge så lenge de hadde gyldig innreiseforbud, av frykt for den straffen de da ville 
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risikere. Dette gjaldt de fleste av informantene, men det var ikke den eneste oppfatningen. 

Noen få mente det kunne være aktuelt for dem selv å komme tilbake om de hadde gode nok 

grunner til det, mens flere mente det samme var tilfellet for «andre»: 

J: “I think the people come back here”  

Kristin: “Even if they know?” 

J: “yes...the same. If you have something good to do, if you don’t…I don't know exactly. 

Me, I come back if I have something to do.” 

Den andre typen konsekvenser informantene fortalte om, knyttet seg til et ødelagt liv i Norge 

og å måtte begynne på nytt et annet sted. Noen informanter hadde sterk tilknytning til landet 

gjennom å ha familie her, dette var også tilfellet for en del av de tiltalte i tingretten.  

“Family is finished now, for me is finished. (…) my family is ... kaput. Norwegian state 

help me for kaput my family.” – C  

For det tredje, og relatert til det forrige, var flere av informantene usikre på fremtiden, 

eksempelvis knyttet til hvor langt innreiseforbudet nå kom til å bli, og hvor de skulle etablere 

seg etter å ha blitt utvist på nytt. Å ha muligheter til arbeid etter endt soning er av stor 

betydning for å kunne (gjen)etablere seg i samfunnet, og selv om det gjøres en del arbeid i 

kriminalomsorgen for å gi et like godt tilbud til utenlandske innsatte (Kriminalomsorgens 

utdanningssenter KRUS, 2015), har arbeidet helt andre forutsetninger. Prop.181-L (2012-

2013) inneholder, som tidligere diskutert, heller ikke noe resosialiseringsrasjonale. 

Til slutt noen kommentarer om straffens proporsjonalitet: Informantene var enige om at 

straffen for brudd på innreiseforbudet var (for) streng. De underbygde dette både med å vise 

til alvorligheten i lovbruddet (absolutt proporsjonalitet) og hvor strengt andre lovbrudd ble 

straffet (relativ proporsjonalitet). De så lovbruddet relativt både i forhold til lovbrudd de 

oppfattet som mer alvorlige som ble straffet mildere og i forhold til lovbrudd som ble straffet 

like strengt, men som de så som mer alvorlige. I tillegg vurderte de strafferammen som 

strengere enn i sammenliknbare land i Europa.  
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Informantene fortalte også om frustrasjon over at de ikke var «ferdige» med straffen idet 

fengselsstraffen var avsonet. Etter soning blir de utvist igjen, og kan risikere å måtte innom 

Trandum
21

 før utreise.  

E: “I've seen a lot of people they came here to take, they ended up in ... deportation 

camp, which is not good. When you stayed a very long time in prison, it is enough for 

the police to plan your going. You know? I've stayed here six months and some weeks, 

so it is enough for the police to plan my going. Not taking me to deportation camp 

again. That place I think is worse than staying in prison.” 

Kristin: “Why?” 

E: “Because of the conditions there. Yea, the conditions there are no okay.” 

Kristin: “Have you been there?” 

E: “I've not been there. But I've heard the stories of the people that have been there. 

They prefer to be in prison than to be there.(…) whatever the police want to do to 

deport me, they should do it while I stay in prison. Not when I ... finish my prison they 

come and pick me up and take me to deportation camp to start suffering me 

again...just, I will not take it.” 

Det informantene var mer opptatt av enn selve utvisningen, var de vedvarende konsekvensene 

for egen mobilitet som fulgte. Noen opplevde maktesløshet overfor hvor de ble sendt, for 

eksempel tilbake til et land de enten ikke følte seg trygge i, eller hvor de ikke ønsket å dra:  

Kristin: “Then what's going to happen afterwards, do you think?” 

J: “I go home...they send me home. I not go. Because, and this is one problem: why 

send me home? Because I come back, I come back here alone, and must go...me alone, 

no send me back. Maybe I don't want to go in [L]. I think it's...here, it's too restrictions 

for the people don't have choice here. But, maybe it is better like this, I don't know.”  

En av informantene som kom fra et land som grenset til, men ikke var medlem i, EØS eller 

Schengen understreket betydningen av dette. I slike tilfeller er begrensningen betydelig, 

ettersom innreiseforbud til Schengen blir et innreiseforbud til nærliggende land man kan ha 

betydelig tilknytning til. Statsborgerskapet er den faktoren ved den utviste som er av 

betydning, ikke deres egen følelse av tilknytning. 

«The question for the authorities is (…) not ‘where do you feel you belong?’, or ‘who 

are you?’ in terms of experienced identity, but ‘which state are you the citizen 

                                                 
21

 Politiets utlendingsinternat på Gardermoen 
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of?’”(…) “Identity is considered to be a binary issue; either you are a citizen or not. It 

is not about values nor social or national sense of belonging.” (Aas, 2014:531) 

Disse poengene er en utfordring for strafferetten som kommuniserende virksomhet. Det kan 

selvfølgelig godt hende at informantene var feilinformert om strafferammen for andre 

lovbrudd eller om strafferammen for brudd på innreiseforbudet til andre land i Europa. Dette 

er ikke nødvendigvis sentralt for diskusjonen her, all den tid hvordan folk forholder seg til 

strafferetten er basert på deres subjektive oppfattelse av slike faktorer (se kapittel 6). Det er 

ikke uvanlig at offentligheten er feilinformert om faktiske straffeutmålinger (se for eksempel 

Olaussen, 2013). Videre opplevde informantene utvisningen i etterkant som belastende, og 

var ikke «ferdige» med straffen når den var ferdigsonet – noe som står i direkte kontrast med 

Kriminalomsorgens prinsipp om at den innsatte har gjort opp for seg når straffen er 

ferdigsonet.  
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6 Betydning av funnene for målene 

med lovendringen 

Den overordnede problemstillingen for denne oppgaven må, som forklart innledningsvis, 

besvares i to omganger. Dette kapitlet diskuterer og svarer på det første steget: hvilken 

betydning har ikke-borgerskapet for straffens tradisjonelle begrunnelser og tiltenkte 

funksjoner? Analysen i dette kapitlet tar derfor utgangspunkt i eksisterende praksis og ser 

kritisk på denne med utgangspunkt i feltets interne begrunnelser, mål og verdier (Duff, 1998:3, 

Duff, 2001:xv-xvi), ved å oppsummere betydningen av funnene og diskusjonen så langt for de 

målsetningene som fremgår av Prop.181-L (2012-2013). Gjennomgangen reiser en rekke 

problemstillinger knyttet til straffens funksjon og legitimitet. Disse utfordringene er tema for 

diskusjonen i siste kapittel. 

Departementet argumenterer for at hevingen av strafferammen er nødvendig og tilstrekkelig 

for å nå visse oppsatte mål, og ser med det ut til å legge de samme prinsippene for endringens 

legitimitet til grunn som jeg gjorde i kapittel 3: at endringen kan være legitim om den er 

effektiv for å nå de oppsatte målene (Simester og von Hirsch, 2014:27). Dette følger også av 

forarbeidene til den nye straffeloven (NOU2002:04, 2002:79).  

Målet med lovendringen var å styrke respekten for utvisningsinstituttet og ilagt innreiseforbud, 

at færre skulle bryte innreiseforbudet som følge av allmenn- og individualprevensjon, og å 

forebygge annen kriminalitet.  

6.1 Allmennprevensjon 

Allmennprevensjonen er den evnen straffeloven og håndhevelsen av den har til å skape 

lovlydighet hos borgerne
22

 (Andenæs, 1990:25). En allmennpreventiv effekt av straffebudet er, 

i denne sammenheng, oppnådd når personer som ellers ville ha brutt innreiseforbudet avstår 

fra å gjøre det på grunn av straffebudet (Jacobsen, 2004a:405). Det skjer enten fordi de frykter 

strafferettslige konsekvenser (avskrekking), som direkte eller indirekte følge av straffebudet 

opplever det som galt å bryte innreiseforbudet (moraldannelse) eller gjør det av vane, skapt av 

påvirkning fra straffebudet (vanedannelse). 

                                                 
22

 Begrepet «borgerne» er her hentet fra Andenæs sin fremstilling.  
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I forarbeidene til hevingen av strafferammen for brudd på innreiseforbudet mente 

departementet at «en vesentlig heving av strafferammen og en skjerping av utmålt straff i det 

enkelte tilfelle må kunne forventes å ha en allmennpreventiv og individualpreventiv effekt» 

(Prop.181-L, 2012-2013:6 - min utheving). 

En begrensning ved den videre analysen knytter seg til bruken av 

allmennprevensjonsbegrepet i empirien. Selv om forskere med ulike tilnærminger har kritisert 

den allmennpreventive begrunnelsen for straff
23

, er den i stor grad tatt for gitt i samfunnet – 

den tenkes på som «common sense» (Jacobsen, 2004a, Mathiesen, 2007). Bruken av 

begrunnelsen i forarbeidene er derfor ikke overraskende. I kapittel 3 ble bruken av etablerte 

begrep fra strafferetten i straff for utlendingslovbrudd knyttet til overføring av positive mål 

fra strafferetten til migrasjonskontrollen (Aliverti, 2012a). Også mer generelt har det vært 

argumentert for at allmennprevensjonsargumentet først og fremst brukes politisk som 

argumentasjonsteknikk heller enn empirisk underbyggbare hypoteser (Hoem og Aubert, 1978). 

I det minste er argumentene satt frem på en slik måte at de vanskelig kan etterprøves 

(Jacobsen, 2004b), blant annet ved at det ikke er tydelig hva slags «effekt» som ville være 

tilstrekkelig eller adekvat (Jacobsen, 2004a:406). Resultater av forskning på 

allmennprevensjonen er derfor, og som følge av andre metodologiske problemer og at det 

fenomenet det forskes på i sin natur er uklart og dynamisk, usikre og uklare (Jacobsen, 

2004a:419-420, Mathiesen, 2007:105).  

Om strafferetten som helhet har noen allmennpreventiv virkning ligger langt utenfor rammen 

av denne oppgaven å vurdere. Vurderingen er begrenset til en endring av straffens strenghet, 

og potensielt dens sannsynlighet, i tilknytning til en enkelt paragraf. Det er derfor nødvendig å 

skille de diskusjoner som handler om det allmennpreventiv virkning av rettssystemet som 

helhet, de diskusjonene som kan knyttes til kriminalisering, strafferammer og -utmåling 

knyttet til enkelte lovbrudd og i enkeltsaker (Hoem og Aubert, 1978:24).  

En annen begrensning ble nevnt innledningsvis: vi kan ikke ha kunnskap om alt det som ikke 

skjer. I denne sammenheng betyr det to ting: Jeg ser på brudd på innreiseforbud, og ikke på 

tilfeller hvor det overholdes. I møte med enkelttilfeller er det lett å få et inntrykk av at 

                                                 
23

 Kritikk mot allmennprevensjonen fremmes også på moralsk og etisk grunnlag, men disse utfordringene er i 
utgangspunktet ikke tema her. Se eksempelvis Mathiesen, T. (2007). Kan fengsel forsvares? Oslo: Pax. og 
Jacobsen, J. R. T. (2004b). Menneskevern eller menneskeverd? : ei innleiing til spørsmålet om 
allmennprevensjonen sin rettslege legitimitet. Bergen: Fagbokforlaget.  
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allmennprevensjon ikke virker (Andenæs, 1990). På den andre siden kan det forekomme 

mange brudd som aldri oppdages (se kapittel 5.1.1 ovenfor), noe som kan gi inntrykk av en 

mer effektiv prevensjon enn det som er reelt når man ser på kvantitative data om anmeldelser 

eller domfellelser. Denne studien gir først og fremst informasjon om de oppdagede tilfellene 

hvor allmennprevensjonen ikke har vært effektiv. Med disse begrensningene som bakteppe, 

tar den følgende diskusjonen utgangspunkt i de spesielle forhold som har gjort seg gjeldende i 

de tre foregående kapitlene. 

6.1.1 Kunnskap om forbudet som forutsetning for kriminalisering 

og straff 

At befolkningen har kunnskap om regelverket og om en eventuell reaksjon om de bryter det 

er en forutsetning for at straffen skal virke allmennpreventivt avskrekkende (Eckhoff, 1982). 

Fordi straffebudet her ikke retter seg mot hele befolkningen er det ikke bare, om i det hele 

tatt, nødvendig at befolkningen som helhet har kunnskap om straffebudet. Fordi ikke-borgere 

har en (generelt sett) dårligere mulighet til å skaffe seg kunnskap om regelverket er dette 

prinsippet (om fair warning) et av de som står i fare for å ikke oppfylles når 

utlendingsrettslige brudd kriminaliseres (Zedner, 2013:51).  

I dette tilfellet er det grunnleggende at de som er ilagt et innreiseforbud er klar over det, og 

har kunnskap om både innreiseforbudet og at brudd er straffbart (Hauge, 1996). Forut for 

brudd på innreiseforbudet er det forkynt forhåndsvarsel og/eller utvisningsvedtak, hvor det 

også fremgår at brudd på innreiseforbud er straffbart. Sett i forhold til enkelte andre 

utlendingslovbrudd kan det derfor se ut som om denne utfordringen (generelt sett) gjør seg 

gjeldende i mindre grad for brudd på innreiseforbud. I kapittel 4 og 5 ovenfor ble det likevel 

klart at dette ikke kan tas for gitt, og i noen tilfeller har det blitt stilt strenge krav til 

dokumentasjon av hvordan vedtaket har blitt forkynt og hva tiltalte kan ha forstått: 

“I lagmannsrettspraksis har det (..) i flere saker blitt lagt til grunn relativt strenge 

krav til gjennomføringen av meddelelse av utvisningsvedtak og vedtak om 

innreiseforbud, og relativt strenge krav til notoriteten. Slike strenge krav kan bl a 

begrunnes med den vanskelige situasjonen som utlendinger med språkproblemer ofte 

befinner seg i når det er aktuelt med utvisningsvedtak og innreiseforbud, samt den 

strenge straffen som de risikerer ved brudd på innreiseforbudet.» (Asker og Bærum 

tingrett, 2015)  



74 

 

De lagmannsrettsdommene det er vist til i den aktuelle saken (LB-2014-191283 og LB-2014-

147026) endte begge med frifinnelse hva gjaldt brudd på innreiseforbudet, etter vurderinger 

om hvorvidt skyld var tilstrekkelig bevist – med utgangspunkt i hvordan forkynnelse av 

vedtak var foretatt og dokumentert. 

At det stilles strenge krav til dokumentasjon for å straffe når et innreiseforbud først er brutt, 

påvirker ikke den allmennpreventive virkningen, som i det aktuelle tilfellet allerede har vist 

seg å være ineffektiv. Derimot kan kravene ha betydning for allmennpreventiv om de får 

følger for krav til formidling av utvisningsvedtak (se s.59 ovenfor). At den enkelte har en reell 

mulighet til å gjøre seg kjent med regelverket er derimot en forutsetning for selve 

kriminaliseringen. 

En utfordring er at det ikke ser ut som om det stilles like store krav til dokumentasjonen i alle 

tilfeller. I en rekke av sakene ble det lagt til grunn at rutiner for forkynnelse var fulgt, trass i at 

de som hadde forestått forkynnelsen ofte ikke husket den aktuelle saken spesielt, og at tiltalte 

hevdet noe annet. I to av disse sakene var også rutiner slik de var i henholdsvis 1999 og 2009 

lagt til grunn, mens saker med mer nylig forkynnelse til grunn har endt med frifinnelse fordi 

forkynnelsen ikke har vært av god nok kvalitet eller godt nok dokumentert. Det kan 

selvfølgelig ligge bevisvurderinger bak disse beslutningene som ikke går frem av 

domsavgjørelsene – det er kun det offentlige skriftlige uttrykket jeg har tilgang til og kan 

legge til grunn (Flaatten, 2015:42-43). Likevel er det påfallende stor variasjon i hvilke 

vurderinger som tilsynelatende er gjort på dette punktet. 

En annen utfordring, som er mer spesifikt knyttet til at straffebudet kun rammer utenlandske 

statsborgere, er kjennskapen til rettssystemet for øvrig. Kunnskap om selve forbudet er ikke 

det eneste som vil kunne påvirke om det brytes – også andre deler av lovverket er det av 

betydning å ha kunnskap om. Dette gjelder for eksempel adgangen til å oppheve 

innreiseforbudet eller å få tillatelse til kortere besøk uten at innreiseforbudet oppheves. Om 

slike muligheter er kjent, samt muligheten til å få hurtigbehandling av søknader ved spesielle 

tilfeller, kan det føre til at personer ikke føler seg tvunget til å bryte innreiseforbudet. Denne 

åpningen må da være reell – og utlendingen må ha tillit til at søknaden vil behandles ordentlig. 

Også her spiller tillit til rettssystemet inn.
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6.1.2 Straffens strenghet og sannsynlighet 

Den allmennpreventive virkningen av en regulering avhenger altså av befolkningens 

kunnskap om den. Straffebudet kommuniseres til befolkningen, som forventes å innrette sine 

handlinger deretter, som et resultat av avskrekking og moral- og vanedannelse. Det er de 

forventningene befolkningen har til straffen, dens sannsynlighet og strenghet, som er det 

avgjørende (Andenæs, 1990:60). Disse forventningene avhenger av hvordan 

kommunikasjonen fra staten mottas og tolkes av målgruppen (Mathiesen, 2007). 

Flere typer forventede reaksjoner kan påvirke handlingsvalg (Christie, 2007), her tar jeg for 

meg de som er knyttet direkte til de formelle strafferettslige reaksjonene. Hvilke 

forventninger har målgruppen om straffens sannsynlighet og strenghet? 

Som vi så i kapittel 4, varierte det veldig hvilken kunnskap informantene hadde om, og hvilke 

forventninger de hadde til, en eventuell straffereaksjon. De som var en del av et nettverk med 

god kjennskap til Norge og norsk lovverk hadde særlig gode kunnskaper om hva slags 

reaksjoner de kunne forvente seg, selv om de ikke nødvendigvis hadde vært klar over at 

strafferammen hadde blitt hevet betraktelig. På det andre ytterpunktet var personer med løs 

tilknytning til Norge som hadde kunnskap om strafferammen kun på bakgrunn av den 

informasjonen de hadde fått ved ileggelse av innreiseforbudet. Hvorvidt de hadde blitt 

transportert ut var også av betydning for hva de tenkte kunne skje om de kom tilbake – noe 

som også ble vektlagt i domsavsigelser. 

Når kunnskapen varierer så mye, er det påfallende hvor mange beslutninger i forarbeidene 

som begrunnes med allmennpreventive hensyn, og det kan stilles spørsmål ved hvor 

inngående kjennskap befolkningen som helhet, men også målgruppen spesielt, har om dette. 

Det har dessverre ikke vært rom i denne studien for å gå nærmere inn på dette spørsmålet. 

Selv om vi antar at utviste har kunnskap om straffens strenghet, gjenstår spørsmålet om 

hvordan denne vurderes. Dette handler om problemet med å skulle «måle» strengheten av en 

straff på en objektiv skala (Duff, 2001:136), dels fordi straffer er svært ulike i innhold og dels 

fordi det er subjektivt hvor strengt en viss straffeutmåling oppleves.  

Antakelser om straffens sannsynlighet, både sannsynligheten for å bli avslørt og for å i så fall 

bli straffet, varierte også blant informantene. I kapittel 5.1 ble det klart at denne 

sannsynligheten (antakeligvis) er relativt lav i forhold til en del andre lovbrudd. Hvilken 

betydning har den faktiske eller opplevde sannsynligheten for å bli avslørt eller strenghet av 
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straffen for allmennprevensjonen? Selv om resultatene varierer noe, konkluderer både 

Jacobsen (2004a) og Mathiesen (2007) i sine gjennomganger av forskning med at 

sannsynligheten for å bli oppdaget (oppdagelsesrisikoen) og straffens sannsynlighet har 

betydning for allmennprevensjonen, men at strengere straffer for allerede forbudt handling, 

det som kalles den marginale allmennpreventive virkningen, generelt sett har liten påviselig 

effekt (Jacobsen, 2004a:415).  

Denne studien ble gjennomført rett etter en stor endring i straffenivået, en endring som trådte i 

kraft uten noen opptrappingsperiode (Rt-2014-709), noe som kunne tenkes å ha betydning for 

målgruppens kunnskap om mulige reaksjoner (noe som intervjustudien her ikke gir noe 

entydig svar på). Med utgangspunkt i de store endringene i straffeforfølgningen av 

narkotikarelatert kriminalitet konkluderte Mathiesen (2007) med at det ikke var noe grunnlag 

for at slike plutselige endringer skal ha noen særlig betydning for den allmennpreventive 

effekten. Dette skyldtes at de beskrev en virkelighet som ikke stemte overens med den de 

potensielle lovbryterne opplevde og den rent avskrekkende virkningen man sto igjen med ble 

opphevet av den grobunnen for annen kriminalitet som ble skapt. En kvalitativ studie 

gjennomført i Mexico fant også at kunnskap ikke nødvendigvis er avskrekkende: de som 

visste mer om risiko og mulige reaksjoner var mer tilbøyelige til å ta seg ulovlig inn i landet 

enn andre (Fuentes et al., 2007). 

Resultatene av empiriske studier på betydningen av justeringer i straffens strenghet er så 

generelle og gjennomgående usikre at Jacobsen (2004a) har konkludert med at «ei rasjonell 

allmennpreventiv utforming av strafferettsinstituttet [tilseier] nærast at ein – når det gjeld 

spørsmål om straffeskjerpingar – avstår frå å legge vekt på omsynet» (Jacobsen, 2004a:418).  

Betydningen av straffens sannsynlighet for straffebudets avskrekkende effekt på den andre, 

har gjort at Aliverti (2012b) konkluderte med at “[t]he deterrent effect of punishment is 

severely undermined by the erratic and selective use of criminal prosecutions in cases 

involving immigration-related offences.» (Aliverti, 2012b:10). De endringene som har skjedd 

i tilknytning til straff for brudd på innreiseforbudet, særlig at alle brudd som hovedregel skal 

påtales og at reaksjonen derfor er gjort mer forutsigbar, gjør at de forholdene Aliverti tar 

utgangspunkt i ikke gjør seg gjeldende i noen særlig grad her.  

Departementet viser til at økt fokus på feltet kan føre til flere anmeldelser, om så skulle være 

tilfelle trenger det ikke å bety at mørketallene blir mindre (selv om de kan bli det). Den 
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faktiske sannsynligheten for å bli tatt blir altså ikke nødvendigvis større – men det er altså den 

forventede risikoen for å bli oppdaget som har størst potensiale for å påvirke personers 

handlingsvalg. 

I den grad endringene foreslått i Prop.181-L (2012-2013) har noen allmennpreventiv effekt 

kan det, etter denne gjennomgangen, se ut som om det er større grunn til å forvente en effekt 

som følge av endringer i avdekking og straffens forutsigbarhet, enn av strengheten i seg selv. 

Noe grunnlag for at ikke-borgerskapet skulle ha noe å si i denne sammenheng har ikke denne 

studien gitt.  

6.1.3 Allmennpreventiv moraldannelse 

I lys av utfordringene knyttet til kunnskap om straffebudet og forventninger til straffens 

sannsynlighet og strenghet, og for øvrig etiske og moralske problemer, har allmennpreventiv 

avskrekking som begrunnelse for straff kommet under kritikk. En alternativ tilnærming er å se 

på straffens allmennpreventive moral- og/eller vanedannende virkning (Andenæs, 1990). 

Reaksjoner på en handling er langt mer enn de formelle strafferettslige. Vi kontrolleres ikke 

først og fremst gjennom strafferettssystemet, men i uformelle sosiale sammenhenger (Christie, 

1975), og gjennom vane- og (først og fremst) moraldannende virkning kan straffebudet virke 

inn på den uformelle sosiale kontrollen. Jeg har ingen holdepunkter verken fra forarbeidene 

eller empirien for øvrig at den vanedannende virkningen er av videre relevans her, og vil 

derfor begrense meg til å diskutere de moraldannende virkningene. 

At straffen virker allmennpreventivt moraldannende, vil si at straffeloven virker til å skape, 

styrke eller opprettholde moralsk fordømmelse på et område (Andenæs, 1990:108). To 

spesielle utfordringer gjør seg gjeldende i dette tilfellet. 

For det første har vi sett at den moralske oppfatningen av å bryte innreiseforbudet varierer. 

Når informantene beskriver handlingen som ikke veldig alvorlig kan dette sees som en reell 

uenighet om handlingens alvorlighet. Dels kan en slik uenighet skyldes de ulike perspektivene 

til staten og den som bryter innreiseforbudet: det er ikke den individuelle handlingen (å krysse 

grensen) som er alvorlig, men konsekvensen handlingene akkumulert sett får for statens 

kontroll over hvem som oppholder seg på territoriet (vi så i kapittel 3 at brudd på 

innreiseforbudet er et typisk lovbrudd som er mala quia prohibita, og dermed ikke moralsk 

galt per se). Fordi straffen har moralstyrkende virkning «(b)are dersom det er samsvar mellom 
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moralen og straffelovgivningen» (Hauge, 1996:297), kan de ulike oppfattelsene av 

handlingens alvorlighet ha konsekvenser for en eventuell moraldannelse. 

Den andre utfordringen er direkte knyttet til at det ikke er hele samfunnet som er målgruppen 

for straffetrusselen. Handlinger (vaner) og oppfatninger (moral) i samfunnet man er en del av 

har stor betydning. Ettersom straffebudets moralstyrkende virkning har best forutsetninger for 

å virke gjennom primær kontroll (Christie, 2007), blir det vesentlig vanskeligere å oppnå 

allmennpreventiv virkning når forutsetningene for primær kontroll svekkes (Jacobsen, 

2004a:424). Det kan derfor stilles spørsmål ved om forutsetningene for moral- og 

vanedannelse er dårligere når de som rammes av lovbruddet har en perifer tilknytning til 

Norge. Riktignok har vi sett at enkelte av dem som bryter innreiseforbudet har nettverk med 

tilknytning og kjennskap til Norge. Men hvis gruppen ikke kjenner seg igjen i staten sin 

vurdering av handlingens alvorlighet sprer heller ikke en slik moralsk oppfatning seg, 

endringer i straffens strenghet kan også ha direkte motsatt virkning (Mathiesen, 2007:112). 

Nok en faktor i motsatt retning er at allmennprevensjon kan bidra til å motvirke «den 

smitteverknad det kan ha når ein ser at lovreglar vert brotne utan at det får konsekvensar…» 

(Jacobsen, 2004a:403). Å skulle si noe sikkert om allmennpreventive virkninger er utenfor 

rammene av denne studien og generelt, som vi har sett, en vanskelig øvelse, men noen 

potensielle utfordringer knyttet til ikke-borgerskapet er pekt på.  

6.2 Individualprevensjon 

Når straffen begrunnes med individualprevensjon er målet at den skal hindre den aktuelle 

lovbryteren i å begå nye lovbrudd. Denne virkningen er tenkt oppnådd gjennom ulike 

kombinasjoner av avskrekking, uskadeliggjøring og resosialisering (Hauge, 1996:19).  

I norsk strafferett er den individualpreventive virkningen i hovedsak tenkt oppnådd gjennom 

resosialisering (Stortingsmld.nr.37, 2007-2008). I begrunnelsene for brudd på innreiseforbud 

viste kapittel 3 derimot at ideen om resosialisering er så godt som fraværende i 

argumentasjonen for straff, til fordel for begrunnelser om avskrekking og inkapasitering. 

At straffen skal virke individualpreventivt avskrekkende vil si at det er et mål at den som 

straffes avstår fra å begå ny kriminalitet av frykt for en ny straffereaksjon. 
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I motsetning til i en del andre land er fengslene (for det er ubetinget fengselsstraff det er 

snakk om for lovbruddene i denne studien) i Norge og resten av Skandinavia innrettet mot at 

livet i fengsel i størst mulig grad skal ligne livet i samfunnet for øvrig (normalitetsprinsippet), 

motvirke eventuelle skadelige effekter av fengslingen og forberede de innsatte på et lovlydig 

liv etter soning (rehabilitering/resosialisering). Ondet ligger, i prinsippet, kun i å være fratatt 

friheten (Pratt, 2008). Straffen er likevel «… et onde som staten tilføyer en lovovertreder på 

grunn av lovovertredelsen, i den hensikt at han skal føle det som et onde» (Rt.1977:1207 – 

min utheving), og straffens oppleves også som det – kanskje spesielt for denne gruppen 

(Ugelvik, 2011). 

Som jeg viste i forrige kapittel var det varierende oppfatninger blant informantene om 

hvorvidt straffen virker individualpreventivt avskrekkende eller ikke, og forskning på 

avskrekkende effekt av straff generelt og fengsling spesielt har ikke konkludert med noen slik 

virkning (Mathiesen, 2007).  

I intervjuene og domsavsigelsene kom det også frem at enkelte opplevde en slags «tvang» om 

å komme tilbake, som balanserte ut de eventuelle forventningene til straffen. Fordi det er 

anledning til å søke om opphevelse av innreiseforbudet, eller unntak fra det, skal formålet 

med innreisen i utgangspunktet ikke kunne være straffriende eller formildende. Da er det 

viktig at disse adgangene er kjent for de som er utvist, og at de er reelle. Økt byråkratisering 

som gir lengre ventetider er i seg selv et problem i innvandringsreguleringen (Brochmann, 

2006:129-130). I dette tilfellet ser vi et utslag av denne utfordringen når personer med ilagt 

innreiseforbud reiser inn i landet mens søknad om adgang til kortere opphold behandles, fordi 

saksbehandlingstiden oppleves som for lang. 

6.2.1 Inkapasitering, ekskapasitering og forebygging av (annen) 

kriminalitet 

Etter avskrekking, er inkapasitering den individualpreventive effekten som er mer eller 

mindre direkte omtalt i proposisjonen; den som straffes er hindret fra å begå nye kriminelle 

handlinger i den perioden han eller hun sitter i fengsel. Dette må forstås både som at 

innreiseforbudet ikke kan brytes på nytt i denne perioden, og at vedkommende ikke kan begå 

andre kriminelle handlinger. I proposisjonen ble både individualprevensjon og forebygging 

av annen kriminalitet fremhevet som viktig. 
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Den potensielle kriminalitetsforebyggende effekten av hevingen av strafferammen for brudd 

på innreiseforbudet ble særlig fremhevet av Riksadvokaten i sitt høringssvar: 

«Riksadvokaten støtter forslaget om å heve strafferammen for brudd på 

innreiseforbudet. Særlig vil en fremheve den kriminalitetsforebyggende effekten av en 

slik heving. Mange lovbryter begår ny kriminalitet, og dette gjelder også utlendinger 

som utvises fra riket. Dersom en i større grad kan forhindre at utlendingen returnerer, 

vil også det totale kriminalitetsomfanget bli redusert.» (Riksadvokaten, 2013) 

Det er uklart om Riksadvokaten her ser for seg noen større risiko for ny kriminalitet knyttet til 

utlendinger som bryter innreiseforbudet eller om kommentaren knytter seg til tilbakefallsrater 

generelt. Det er likevel klart at ny kriminalitet hindres også etter at straffen er sonet, så lenge 

den dømte ikke reiser inn i riket igjen. Han eller hun hindres i å begå ny kriminalitet i riket, 

først som følge av inkapasitering i fengsel og senere som følge av ekskapasitering gjennom ny 

utvisning (og eventuell preventiv effekt av straffen): 

«Utvisning på grund av brott kan alltså ses som en form av technologi of exile som 

låser ute istället för inne. Dess roll som straff handlar inte om rehabilitering eller 

återanpassning utan kanske främst om inkapacitering och som en pina i sig. Kanske är 

det därför mer träffande att tala om utvisning på grund av brott som en form av 

«exkapacitering» - i betydelsen utelåsning genom territoriell exkludering» (Westfelt, 

2008:81) 

Når det gjelder straff for brudd på innreiseforbud, er det ikke bare snakk om utvisning som 

straff, men som en tilleggsreaksjon som trer i kraft etter at fengselsstraffen er sonet (eller 

underveis, om vedkommende soner deler av straffen i hjemlandet etter soningsoverføring). 

In- og ekskapasiteringsspørsmålet må videre deles opp i to diskusjoner: (1) kan en slik effekt 

forventes og (2) er det et legitimt grunnlag for å straffe brudd på innreiseforbudet? 

 «Kriminelle utlendinger»? 

I lovforarbeidene er de som bryter innreiseforbudet langt på vei diskutert som «kriminelle 

utlendinger» og/eller et sikkerhetsproblem (se kapittel 3.1.4 ovenfor); et viktig mål med 

lovendringen var «å sikre at kriminelle utlendinger ikke returnerer til Norge for å begå ny 

kriminalitet» (Prop.181-L, 2012-2013:6). Antakelsen om at de som bryter innreiseforbudet vil 

kunne begå ny kriminalitet ligger altså latent i strafferammen. Det skal ikke ha betydning for 

enkeltutmåling mer enn tidligere kriminalitet alltid har, men kan ha betydning for straffens 

innhold. 
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En konsekvens av det store rommet for skjønnsutøvelse i utlendingssaker, er at innreiseforbud 

er ilagt på grunnlag av utvist skjønn. Som vi så i kapittel 4 varierer derfor handlingene som 

ligger bak et utvisningsvedtak sterkt. At det å avdekke lovbruddet krever aktiv kontroll fra 

myndighetenes side, får ytterligere konsekvenser for hvem som avdekkes (se kapittel 5.1 

ovenfor), og vi har sett at dette varierer geografisk. 

I forarbeidene antas lovendringen også å kunne bidra til å bekjempe organisert kriminalitet, 

og i mitt materiale er det noen enkelteksempler på dette. Mest aktuelt er det i noen 

domsavsigelser knyttet til såkalte mobile vinningskriminelle, samt en del saker som 

involverer smugling hvor det er dratt knytninger til mer organiserte nettverk uten at det er 

påstander som er fulgt opp ytterligere (i de dokumentene jeg har tilgang til). 

Med mindre det kan bevises at formålet med innreisen var å begå kriminalitet eller det ble 

begått kriminalitet i forbindelse med innreisen, har kobling til (organisert) kriminalitet 

begrenset betydning for straffeutmåling. En antakelse om at de som er utviste med 

innreiseforbud har en tilbøyelighet til å begå ulovlige handlinger og at straff for brudd kan 

hindre annen kriminalitet er «bakt inn» i normalstraffenivået. Resultatet er at utlendingen 

uavhengig av egen tilbøyelighet til å begå kriminalitet straffes strengere fordi gruppen som 

helhet regnes som kriminelle. Som jeg viste i kapittel 3 er ikke dette et problem som 

nødvendigvis ville vært løst ved å la straffenivået avhenge av utvisningsgrunnlaget. 

Inkapasiteringens legitimitet som grunnlag for straff 

Når alle som begår et visst lovbrudd idømmes strenge(re) straffer begrunnet med 

inkapasitering, er det snakk om kollektiv inkapasitering (Mathiesen, 2007:130). Det er altså 

ikke snakk om en vurdering av hvorvidt den enkelte som bryter innreiseforbudet har 

egenskaper eller kjennetegn som gir grunn til å tro at vedkommende vil begå kriminalitet i 

fremtiden, men om at slike egenskaper eller kjennetegn knyttes til gruppen som helhet på en 

slik måte at man godtar å straffe de som eventuelt ikke ville begått annen kriminalitet, eller 

brutt innreiseforbudet på nytt, strengere for å hindre andre i å begå ny kriminalitet (problemet 

med de falske positive). 

Her oppstår det prinsippspørsmål, men ett spørsmål må stilles først: «virker» inkapasitering til 

å redusere kriminalitet? I en gjennomgang av foreliggende forskning fra 2007, konkluderer 

Thomas Mathiesen med at det i tilfellet kollektiv inkapasitering skal «enorme økninger i 
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fangetall til for å få fram marginale virkninger» (Mathiesen, 2007:168), og at disse 

virkningene oppveies av nyrekruttering. Det hefter derfor i det minste en viss tvil ved den 

faktiske effekten av inkapasitering. 

Dersom man likevel legger til grunn at inkapasitering og påfølgende ekskapasitering faktisk 

er virkningsfullt gjenstår fortsatt spørsmålet om hvorvidt dette kan tjene som er legitimt 

grunnlag for (strengere) straff, her også av personer som kanskje aldri før har eller senere 

kommer til å begå annen kriminalitet eller bryte innreiseforbudet på nytt. I forarbeidene er det 

understreket at det er selve bruddet og den manglende lovlydigheten som straffes, men 

inkapasiteringstankegangen er likefremt tydelig i argumentasjonen for å heve strafferammen. 

Som i tilknytning til andre tema diskutert her, tar heller ikke forskningen på inkapasitering for 

seg skillet mellom borgere og ikke-borgere, som vil si at den tar utgangspunkt i borgere. 

Kollektiv inkapasitering er ikke et akseptert grunnlag for fengsling av borgere, men 

kriminalitet (eller irregularitet) er heller ikke koblet (diskursivt) til individet på samme 

kollektive måte. Borgeren har potensiale til å resosialiseres etter inkapasiteringen (og dermed 

ikke lenger være en risiko for kriminalitet) mens ikke-borgeren ekskapasiteres og ikke har 

dette potensialet. 

Den sentrale vekten lagt på inkapasitering og de spesielle forholdene for inkapasitering i dette 

tilfellet tyder på at straffen fungerer i større grad instrumentelt som risikohåndtering ved 

grensen enn som moralsk fordømmelse av et lovbrudd. 

6.3 Resosialisering? 

Resosialisering er som sagt ikke noe tema overhodet i forslaget om å heve strafferammen for 

brudd på innreiseforbud, men har en sentral plass i strafferettssystemet for øvrig i 

kriminalomsorgen (rehabilitering og tilbakeføring er for eksempel sentralt i 

Stortingsmld.nr.37 (2007-2008)). Det gjøres riktignok et arbeid i kriminalomsorgen for at 

straffen skal virke resosialiserende også overfor denne gruppen (Kriminalomsorgens 

utdanningssender KRUS, 2015), men det er likefullt et annet samfunn enn det norske de skal 

tilbake til og arbeidet er rettet mot å motivere til, og lette, den innsattes retur til hjemlandet 

(Aas, 2014:526).  
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Den sentrale rollen resosialisering har i Norge og Skandinavia henger sammen med at det er 

snakk om sterkt egalitære
 
samfunn, hvor målet med straffen har utviklet seg til å bli å 

reintegrere den dømte til fullt medlemskap i samfunnet (Pratt, 2008). En slik likhet mellom 

samfunnsmedlemmene skaper problemer for den som står utenfor – «den ulike» Ugelvik 

(2011), som ikke er medlem av samfunnet og eller ikke skal bli det. Når personen skal utvises 

etter endt soning finnes det heller ikke noe individ igjen å reintegrere i samfunnet (Westfelt, 

2008). Fengslets rolle reduseres dermed til den punitive (Westfelt, 2008:81). 

I det vi straffer dem, har vi derimot også anerkjent dem som medlemmer av samfunnet, og 

lovbryteren har prinsippielt sett «krav på å bli sett på som en del av den moralske fellesskap» 

(Jacobsen, 2004b:175-176). 
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7 Når staten straffer ikke-borgere 

Forrige kapittel konkluderte med at det hefter spesielle utfordringer ved de begrunnelsene for 

straff som er eksplisitt antatt i lovforarbeidene, fordi straffebudet retter seg utelukkende mot 

personer uten norsk statsborgerskap. 

Argumentet her er at disse utfordringene dels skyldes at straffen er tiltenkt en annen funksjon 

enn den strafferettssystemet vanligvis har vært tiltenkt. Heller enn å uttrykke moralsk 

fordømmelse, fungerer straffen som grensekontroll og symbolsk markering av statens 

suverenitet (utad, ikke bare innad overfor egne borgere). 

Når de tradisjonelle begrunnelsene for å straffe utfordres, påvirker det straffens legitimitet. 

Kan staten legitimt straffe ikke-borgere, og hva er i så fall legitimitetsgrunnlaget? 

I kapittel 3 ble det klart at statens rett til å straffe en person springer ut fra den personens 

medlemskap i et demokratisk fellesskap. Problemet i dette tilfellet er at målgruppen, fordi de 

mangler statsborgerskap, ikke er fullverdige medlemmer av det demokratiske fellesskapet 

som tjener på en lovlig og regulert innvandring. 

Riktignok har utfordringene vært løst på ulike måter (på et teoretisk nivå), ved å tillegge 

personer som ikke er borgere, men som oppholder seg på statens territorium de samme plikter 

og rettigheter som statens egne medlemmer (Duff, 2010). Den spesielle utfordringen i denne 

sammenhengen er at ingen av dem som kan rammes av straffebudet er fullverdige medlemmer. 

Hverken lovgiver eller dommere vil for eksempel kunne dømmes under samme paragraf
24

, 

som vil si at tiltalte ikke dømmes av sine likemenn eller er representert i lovgivningsprosessen 

i noen særlig grad. 

Innledningsvis ble studiens tema knyttet til fenomenet krimmigrasjon, eller kriminaliseringen 

av migrasjon. Begrepet har blitt brukt på litt ulike måter, men beskriver kort sagt den økende 

sammenblandingen og overlappingen av migrasjons- og kriminalitetskontroll (Johansen et al., 

2013a), herunder kriminalisering av utlendingsrettslige lovbrudd (Stumpf, 2006). 

Flere av tendensene jeg har funnet i denne studien er i samsvar med funn i studier av 

krimmigrasjon, og jeg vil gå nærmere inn på noen av dem her. Dette er ikke en uttømmende 

                                                 
24 J.fr.dl.§53 (dommere) og valgl.§3-1 j.fr. §2-1 (stortingsrepresentanter). For meddommere gjelder riktignok litt andre regler; 

de må være «statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste 

år før valgdagen» j.fr.dl.§70 
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oversikt over kjennetegn ved slik kontroll, men kommentarer knyttet til noen tema som har 

gått igjen gjennom denne studien. 

Innsnevring av fokus 

De tre tendensene som presenteres her henger tett sammen, og grunner i et poeng som har 

vært diskutert tidligere: den avgjørende betydningen av statusen som illegal eller som 

kriminell utlending, begge deler knyttet til statusen som ikke-borger, har for disse personene. 

Tiden som er relevant begrenses. Stumpf (2011) kommenterer hvordan kjennetegn ved 

overlappingen av migrasjons- og kriminalitetskontroll i USA fører til at betydningen av tid for 

å ta avgjørelser i begge rettssystemene forsvinner når de blandes. Resultatet er at kun 

øyeblikket for den kriminelle handlingen er av betydning. Dette er en analyse som ikke er 

direkte overførbar til norske forhold, men som likevel er av relevans i dette tilfellet: så snart et 

vedtak om utvisning foreligger og et innreiseforbud ilagt, gjør føringer for påtalepraksis og 

straffeutmåling at det som er «relevant tid» for avgjørelser i rettssystemet kun (med noen få 

unntak) er tidspunktet for innreise til Norge. Tilståelsessakene som ble diskutert ovenfor kan 

sees som kroneksemplet på dette. 

Hva som er av betydning i en fortelling blir alltid snevret inn og sortert ut i en rettssak. Når 

retten er tillagt enda mindre skjønn et det som er vanlig (se kapittel 5), snevres det som er av 

betydning ytterligere inn.  

Videre begrenses de kjennetegn ved personen som er av relevans, for eksempel har vi sett at 

statsborgerskap trumfer personens egen opplevelse av tilknytning (se kapittel 5.3). Dette 

gjelder for alle individer, ikke bare de som er utvist fra et land, men får praktiske 

konsekvenser for den utviste sin mobilitet og for konsekvensene av den ilagte straffen. Andre 

kjennetegn ved de som dømmes er også av begrenset relevant, fordi fengslets rolle er redusert 

til den punitive. Så snart straffen er sonet og vedkommende utvist, kan han eller hun reduseres 

til tall i en statistikk – selv om det foregår resosialiseringsarbeid i Kriminalomsorgen finnes 

det ikke noe individ igjen å reintegrere etter endt soning (Westfelt, 2008:80-81). 

Sterke politiske føringer 

Innsnevringen av fokus henger sammen med at lovgiver har lagt uvanlig presise føringer på 

straffeutmålingen: «lovgiveren [har] på dette rettsområdet [valgt] å gi uvanlig detaljerte 
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anvisninger for straffutmålingen (…) Etter mitt syn på forarbeidene forstås slik at rommet for 

dommerskjønn skal være markert mindre enn det som ellers har vært vanlig» (Rt-2015-51, 

s.4). I denne saken tok riktignok en dommer dissens ut fra et syn som noe videre 

handlingsrom for domstolene enn det flertallet la til grunn, men flertallets forståelse er den 

som er bindende for alle lavere rettsinstanser. 

Som vi så i kapittel 5 er normalstraffenivå angitt av politikere ikke forbeholdt 

utlendingslovbrudd, men som sitatet ovenfor viser, er føringene spesielt detaljerte. 

Anledningen til å gå under normalnivået er svært snever, og selv om personlige forhold kan 

legges frem i rettssaken (også i tilståelsessaker åpnes det for forklaring fra tiltalte), er tas de 

sjelden hensyn til. Lignende tendenser til en innskrenking av dommerens skjønnsmuligheter i 

krysningsfeltet mellom migrasjons- og kriminalitetskontroll finner vi i USA (Keller, 2010, 

2012), i enda større grad enn i Norge ved blant annet at utvisningsgrunnlaget har direkte 

betydning for strafferammen.  

Samtidig er muligheten for å utvise skjønn på et tidligere tidspunkt innsnevret med tydelige 

retningslinjer for at alle straffbare forhold i egen utlendingssak skal følges opp også i 

straffesporet (RA-05-370). Dette kan føre til større likhet – Aliverti (2012a) finner at uten 

klare retningslinjer for hvilke saker som skal anmeldes og påtales, avgjøres vurderingen av 

andre ting enn hvor alvorlig saken er. 

Utfordringen blir da at sakene som skal behandles likt i utgangspunktet er svært ulike og et 

resultat av en silingsprosess hvor føringene er små. Dette skyldes at i prosessen frem mot å 

bryte et innreiseforbud; ileggelse av utvisningsvedtak og utmåling av innreiseforbud, er 

avgjørelser preget av en stor grad av skjønn og instrumentell bruk av regler, både hva gjelder 

å fatte et utvisningsvedtak og i avgjørelsen av å opprette straffesak eller ikke før utvisningen. 

Ressursfokus 

Vi så i kapittel 3 at både kriminalitets- og migrasjonskontrollen i stor grad tjener til å 

kontrollere de som er en ressursmessig belastning for staten. Ressurser og økonomi er viktig i 

Prop.181-L (2012-2013) på to måter: for det første er de ressursene politi og andre instanser 

bruker på å kontrollere «kriminelle utlendinger uten tilknytning til landet» både en viktig 

begrunnelse for behovet av endringen og en skadevirkning av lovbruddet, for det andre er 
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effektivitet et gjennomgående hensyn som begrunner ulike valg (på samme måte som 

allmennpreventive hensyn, og gjerne i samme vending):  

«Selv om en forsettlig overtredelse er mer straffverdig enn en uaktsom overtredelse, 

mener departementet at strafferammen av allmennpreventive grunner og 

prosessbesparende hensyn bør være den samme ved forsett og uaktsomhet» 

(Prop.181-L, 2012-2013:13) 

Likevel velger lovgiver å heve strafferammen betydelig, og dermed bruke flere ressurser på 

dem som dømmes. Dette var noe flere av informantene var opptatte av, og det var også 

vurdert i proposisjonen – blant annet:  

«Sentralt ved vurderingen av om strafferammen bør heves ytterligere, er spørsmålet 

om hvor vidt man ønsker å ha utlendinger som er utvist, fengslet i norske fengsler 

inntil de igjen må forlate riket. Dette må veies opp mot den for ventede 

allmennpreventive effekten om at færre faktisk vil bryte innreiseforbudet, slik at 

forslaget vil kunne bidra til å bekjempe og målrette arbeidet mot annen form for 

kriminalitet.» (Prop.181-L, 2012-2013:15) 

I proposisjonen antas det at færre vil bryte innreiseforbudet på grunn av preventiv effekt av 

hevingen og at dette isolert sett medfører en innsparing. 

Ressursspørsmålet var altså sentralt i proposisjonen, og kom opp i intervjuene. Det handler 

ikke kun om å kontrollere grensene, men å gjøre det på en mest mulig ressursbesparende måte. 

7.1 Fra moralsk kommunikasjon til grensekontroll  

Strafferetten har flere steder ovenfor blitt forklart som et kommunikativt system som tar opp i 

seg holdninger i samfunnet og kommuniserer disse tilbake til befolkningen som helhet og 

enkeltpersoner som bryter loven. Fra det foregående kan det se ut som om dette aspektet ved 

strafferetten svekkes i møtet med et lovbrudd som kun kan begås av ikke-borgere. 

For det første kan det at målgruppen for straffebudet ikke er involvert eller representert i de 

demokratiske prosessene som former strafferetten, føre til at legitimiteten i det moralske 

budskapet svekkes. Straffen er (eller bør være, etter argumentasjonen i kapittel 3) et resultat 

av en prosess hvor vi enes om hva vi straffes for og hvordan (Duff, 2010), men her er det vi 

som lager regler for dem. Budskapet kan godt ha resonans i samfunnet for øvrig, men hvis 

hverken de som bryter loven hverken oppfattes av samfunnet, eller oppfatter seg selv, som 
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fullverdige medlemmer av dette samfunnet kan det stilles spørsmål ved om det kan forventes 

å ha samme resonans hos de som straffes. 

Det er viktig å påpeke i denne sammenhengen at informantene ikke trakk institusjonene eller 

kontrollens legitimitet i tvil, tvert i mot anerkjente de statens rett til å lage/håndheve lover: 

“I think this has been happening for long time, I'm not the one to come and start 

protesting for it. You understand? I shouldn't be the one because of, because of, I 

violated the immigration law act...not to come back to Norway, and now because of 

that now start protesting that this is… I think it's their way of doing things, so... it's 

good for them. I have no problem with that» - A  

Dette illustrerer utfordringen med at de som domfelles ikke er den del av det demokratiske 

fellesskapet: flere av informantene så ikke seg selv som å være i en posisjon hvor de kunne 

uttale seg om kontrollens legitimitet, noe som er en grunnleggende del av å være medlem av 

et samfunn hvor strafferetten er et resultat av borgere som danner regler for seg selv og 

hverandre ut fra en demokratisk meningsdannelse (Duff, 2010). 

For det andre er en opplevelse av straffen som proporsjonal viktig for kommunikasjon av 

fordømmelse, ettersom straffens strenghet er et uttrykk for samfunnets moralske fordømmelse 

av handlingen (Duff, 2001:132). Den store vekten på effektivitetshensyn bidrar til å snevre 

inn det som er av betydning i enkeltsaker, og fører til at svært ulike tilfeller idømmes lik straff 

– altså svekkes den relative proporsjonaliteten i idømt straff i ulike situasjoner. Videre har vi 

sett at den absolutte proporsjonaliteten, altså hvordan straffen står i forhold til lovbruddets 

alvorlighet per se, kan vurderes svært ulikt av staten og den som dømmes.  

For det tredje og siste er det noen helt konkrete utfordringer i kommunikasjonen. Mest 

sentralt her er språkutfordringer og problemet med å kommunisere norsk lovgivning til 

personer fjernt fra samfunnet geografisk og/eller sosialt/kulturelt. Den viktigste konsekvensen 

av dette i denne sammenhengen er betydningen av god informasjon på et språk den utviste 

forstår, om konsekvensene av utvisningsvedtaket, eventuelle konsekvenser av å returnere i 

strid med innreiseforbudet og om muligheter til unntak fra, og opphevelse av, 

innreiseforbudet. 

Målet med straffen er ikke i dette tilfellet nødvendigvis (kun) å vise moralsk fordømmelse, 

fordi den også, kanskje først og fremst, skal virke som grensekontroll: 
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“…the penality directed at non-citizens departs from the ordinary by having an 

additional meaning and purpose, which at times seems to take over as its predominant 

purpose. Penal intervention not only aims to guard society’s moral boundaries but 

also its territorial boundaries. It functions as border control in an extended sense and 

it defines, and defends, the boundaries of membership.” (Aas, 2014:530) 

Bruk av strafferett på utlendingskontrollens område kan sees som å ha to funksjoner (Aliverti, 

2012b), som begge dreier seg om grensekontroll: strafferetten brukes instrumentelt som 

forlengelse av administrative tiltak når de ikke er tilstrekkelige eller tilgjengelige for å 

ekskludere uønskede personer, og symbolsk som markering av suverenitet (som vi har sett 

henger tett sammen med politisk investering i grensekontroll). Det er denne funksjonen som 

oppnås i kommunikasjonen overfor samfunnet for øvrig: 

« The very fact of being called, held to account and punished for entering the country 

by prohibited means uncovers the perils that those ‘begging’ for access are prepared 

to face (…). In doing so, these proceedings make possible the exposé of the receiving 

country as desirable, powerful and prosperous; and give the State the opportunity to 

display the last bastion of sovereign powers—the power to grant entry, and to punish 

and expel those who are not allowed in.” (Aliverti, 2012b:11) 

Straffens funksjon avviker altså fra det den tradisjonelt har vært (i det minste utviklet seg i 

retning av å bli), og vi ser konturene av det som har vært omtalt som en criminology of the 

other (Ugelvik, 2011, Aas, 2007:79), med sentrifugale prosesser med mål om ekskludering 

(Aas, 2014). 

Å sette grensekontroll som kontrollstrategi opp mot disiplin som kontrollstrategi (Sahlin, 

2001) kan være fruktbart for å forstå hvorfor straffen begrunnes og fungerer på ulik måte 

overfor borgere og ikke-borgere, og i møte med tradisjonell «innenlands» kriminalitet og 

brudd på utlendingslovgivningen. Mens disiplinen retter seg mot samfunnets egne 

medlemmer og kontrollerer dem «til sitt eget beste» for å oppnå orden i samfunnet, handler 

grensekontrollen om å forsvare et territorium mot en fiende eller trussel. Grensekontrollen har 

ikke noe ansvar for det som skjer utenfor grensene, og tjener til å forsvare interessene til de 

som hører til innenfor grensene. Mens disiplinen tar utgangspunkt i at det «egentlig» er 

samsvar i interesser, innebærer grensekontrollen en uttalt interessekonflikt. Samtidig virker 

grensekontrollen til å bekrefte samhørigheten og tilhørigheten til de som hører til innenfor 

grensene. Når migrasjon kriminaliseres kan det se ut som om idealet for kontrollen flytter seg 

nærmere grensekontrollen enn disiplinen når det gjelder utenlandske straffedømte som skal 

utvises etter soning.  
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De inngripende, i utgangspunktet disiplinerende, virkemidlene i strafferetten brukes således 

som en utvidelse av tilsvarende ekskluderende virkemidler i utlendingsforvaltningen; 

[c]riminal law expands the possibilities of intervention when immigration law finds its own 

limits» (Aliverti, 2012b:9). Slik kombineres og forsterkes det ekskluderende potensialet i 

straffe- og utlendingsrett (Stumpf, 2011). 

Slik kan visse gruppers mobilitet kontrolleres. Det er ikke snakk om en vedvarende 

immobilisering, men det som kan kalles en omlokalisert mobilitet (Westfelt, 2008:81). Det vil 

si at vedkommende, etter å ha sonet ferdig, står fritt til å flytte på seg – bare ikke hit. Hvis 

vedkommende er tredjelandsborger og dermed innmeldt i SIS er «her» hele Schengen. Selv 

om migrantene kan utfordre statens suverene rett til å regulere adgang til territoriet ved å vise 

til overnasjonale instanser som staten «lekker» suverenitet til (se kapittel 5.2.3), er mange av 

disse mulighetene uttømt i det et innreiseforbud er ilagt. Da er det for eksempel ikke lenger 

mulig for en EØS-borger å bevege seg fritt i EØS. I kapittel 3 ble det vist hvordan både 

migrasjons- og kriminalitetskontrollen har rettet seg mot de som fra før er dårligst stilt. Fordi 

mobilitet er en viktig stratifiserende faktor (Westfelt, 2008:58) kan man se for seg at en 

omlokalisering og kriminalisering av mobiliteten kan bidra til å forsterke disse tendensene.  

7.1.1 Et nytt straffeklima?  

Vi har sett at begrunnelsene for å straffe brudd på innreiseforbud skiller seg fra tradisjoner 

som har preget norsk strafferett, hvor resosialisering har vært fremtredende som begrunnelse 

for straff, reintegrering har vært målet og strafferammene har vært holdt (relativt sett) lave 

(Pratt, 2008). Det vi har sett gjennom denne studien er skjerping av strafferammer med 

avskrekking og inkapasitering som begrunnelser, ekskludering som endelig mål og presise 

føringer fra politisk hold på straffeutmåling, noe som til sammen utgjør et brudd med de 

tradisjonene Pratt viser til. Vi ser også en instrumentell bruk av straff som strider mot 

strafferetten som en reguleringsmåte forbeholdt fordømmelse (censure) av alvorlig gale 

handlinger Aliverti (2013).   

Når strafferetten utelukkende rettes mot ikke-borgere, har det fått konsekvenser for straffens 

begrunnelser og funksjon på en slik måte at vi kan snakke om ulikt rasjonale for straff overfor 

ulike grupper. Den samme egaliteten som ifølge Pratt ligger til grunn for norske 

straffetradisjoner kan, som vi har sett, gi grobunn til utenforskap (Ugelvik, 2011). Man kan 

stille spørsmål ved om vi ser fremveksten av en ny type straff som begrunnes og legitimeres 
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på nye måter, i det minste når det gjelder Skandinaviske land, men som kanskje ligner mer på 

de tradisjoner man kjenner fra angloamerikanske forhold (Pratt, 2008).  
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Bakgrunn og formål 
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møte med den norske stat. Mer konkret vil jeg studere myndighetenes praksiser på utlendingsfeltet og 

migranters erfaringer knyttet til brudd på innreiseforbud. Studien er en del av mitt mastergradsprosjekt 

i kriminologi, ved Universitet i Oslo. 

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 
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Consent for participation in the study 
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