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Den offentlige- og politiske debatten rundt «kriminelle utlendinger» har de siste årene fått stor 

oppmerksomhet både i medier og i allmennheten, og også blitt et hett tema de fleste har en 

mening om. Bakgrunnen for oppgaven bunner i et ønske om å vite mer om denne gruppen, og 

finne ut hvordan utenlandske innsatte opplever å sitte i fengsel i Norge. 

Gjennom kvalitative dybdeintervjuer med seks utenlandske innsatte har jeg fått innblikk i deres 

hverdag gjennom fortellinger om oppfatninger, forestillinger og opplevelsen av å være fengslet i 

Norge og den norske Kriminalomsorgen.  

Med utgangspunkt i Sykes’ klassiske arbeid om (2007) ‘pains of imprisonment’ og Crewes 

videreføring av begrepsapparatet om straffens dybde, vekt og tetthet (2011a, 2015), viser 

empirien at soningshverdagen oppleves som både dyp, tung og tett, dog noe tyngre enn den er 

dyp og tett. Denne erfaringen varierer mellom personer, men også temporalt for individene. De 

største byrdene ved å sone i et land som ikke er deres eget viste seg å være mangel på 

familiekontakt, frihetstap og uvisshet, noe som også viser seg i annen litteratur (Barnoux og 

Wood 2013; Warr 2016). Studien viser videre at det blant utenlandske innsatte også er positive 

holdninger til kriminalomsorgens arbeid, i tillegg til frustrasjonene straffen bringer med seg. Det 

legges vekt på at det rehabiliterende arbeidet har hjulpet dem å endre seg i en mer positiv retning. 

Disse positive aspektene er med på å hjelpe den innsatte med en identitetsendring, og er også 

med på å gjøre straffen grunnere, lettere og mindre tett – dermed enklere å takle.  
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I sum viste det seg at utenlandske innsattes opplevelser av å sone i Norge var meget kompleks. 

Straffens dybde, vekt og tetthet virket inn på hverandre, dessuten forekom det også variasjoner i 

dybden, tyngden og tettheten. Fengslingen opplevdes i noen situasjoner mindre vanskelig, noe 

særlig fengselsansatte hadde innvirkning på. Flere av erfaringene som kom frem fra datamaterialet 

er neppe unike for utlendinger, men kan også forekomme i fengselsbefolkningen for øvrig. 

Likevel kan det sies at innsatte, i lys av statusen som utlending, erfarer straff på en annen måte 

enn norske statsborgere, dermed kan man si at utlendingsstatusen gir et eget preg til 

fengselsstraffen. Studien beskriver en slags egen form for dybde, vekt og tetthet farget av 

utlendingsstatusen og den betydningen den tilskrives av fengselet og kriminalomsorgen.  
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1 INNLEDNING 

 

Fengselet er kanskje mykt, men mentalt er det ikke det, det er vanskelig. Veldig vanskelig… 

Da jeg først kom til Norge, mistet jeg meg selv. Jeg festet mye, og det var mye dop. Fengselet har 

endret meg til en bedre person. Nå ser jeg at måten jeg levde på var feil. 

Anthony 

De nordiske landende er av Pratt (2008a, 2008b) historisk blitt beskrevet som relativt homogene 

og egalitære samfunn (Ugelvik 2011a: 59). Som en følge av globaliseringsprosesser har vi i Norge 

har vi sett en endring de siste årene. Større mobilitet har ført til økt innvandring. Effekten av 

disse samfunnsendringene speiles også i fengselspopulasjonene i Norge og rundt om i verden. 

Særlig Vesteuropeiske land fengsles det nå et økt antall utenlandske statsborgere, noe vi også ser 

her til lands (Ssb 2016). Av alle som soner i Norge med kjent statsborgerskap, uavhengig hvilken 

type fengsling, var omtrent 32 prosent av de innsatte utenlandske statsborgere per 1. januar 2014. 

Av de totalt 1276 utenlandske statsborgerne som var fengslet, hadde 60 prosent statsborgerskap 

fra et europeisk land, hvor Polen, Litauen og Romania er landene som var høyest representert 

(Ssb 2016). I dag er andelen omtrent 34 prosent (World Prison Brief 2017). At andelen 

utenlandske statsborgere har økt går ei stille forbi. Både mediene og den politiske diskursen 

(Banks 2011; Kruttschnitt mfl. 2013; Todd 2017) har stor fokus på at fengslene «fylles opp» av 

kriminelle utlendinger, se for eksempel Flaaten (2012), Imrie, Lundgård og Haza (2014) og 

Midbøe og Hellesnes (2015), noe som er med på å føre til det som blir kalt en 

‘hyperkriminalisering’ av innvandrere (Ugelvik 2015a: 408). Dermed får det også stor 

oppmerksomhet fra samfunnsborgerne, noe som er synlig blant annet i kommentarfelt på landets 

mange nettaviser og i sosiale medier. Det kan sies å finnes en offentlig oppfatning av utlendinger 

som doble avvikere. I lys av statusen som utlending oppfattes de som både ulovlige i landet i 

tillegg til at de sees på som farlige kriminelle (Ugelvik 2011a: 59; Johansen mfl. 2013; Kruttschnitt 

mfl. 2013: 480). Det vies altså stor oppmerksomhet til denne innsattegruppen. 

 I dag finnes det en relativt stor tro på at nordmenn lever i et samfunn der «alt var bedre før», og 

at Oslo er blitt et farligere sted å oppholde seg. Bakgrunnen for disse holdningene er altså det 

som omtales som ‘kriminelle innvandrere’ (Ugelvik 2011a: 59) eller «farlige fremmede». Med dette 
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prosjektet ønsker jeg å rette oppmerksomheten på denne gruppen, ‘utlendinger’, som individer, 

altså på en litt annen måte enn det som er typisk i den norske offentlige samtalen som i mange 

tilfeller generaliserer disse individene. Gjennom dybdeintervjuer med seks utenlandske innsatte, 

har jeg søkt kunnskap om deres subjektive opplevelser og oppfatninger av straffen og 

fengselsherdagen. Med dette som grunnlag lyder forskningsspørsmålene som følger:  

Hvordan opplever utenlandske innsatte soningstiden i Norge?  

Konkret innebærer dette at jeg undersøker hvordan utenlandske innsatte som en spesifikk gruppe 

opplever å være fengslet i Norge, og hvordan de erfarer og forholder seg til fengselshverdagen. 

Dette innebærer følgelig både det som er vanskelig og det som er mer positivt ved 

fengselshverdagen. Dermed åpnes det for ytterligere forskningsspørsmål;  

Hvilke særegne utfordringer står de overfor i møte med den norske kriminalomsorgen og samarbeidende etater? 

Utfordringer knyttes her til hva informantene selv opplever som utfordrende. Hva opplever de 

innsatte som vanskelig og mindre vanskelig i fengselshverdagen, i fengselssystemet, og også i 

forbindelse med den rettslige prosessen?  

Hvilke positive sider ved den norske fengselstilværelsen legger de vekt på? 

For utenforstående virker forholdene i norske fengsler svært gode. Med et slikt utgangspunkt 

undersøker jeg hvilke sider ved fengselshverdagen innsatte også opplever som gode, kanskje 

særlig med tanke på deres framtidsutsikter.  

 

Det skal ikke være noen forskjell på meg og en norsk borger. Men det er klart man kan ha en 

følelse av å bli behandlet annerledes. Om det stemmer vet jeg ikke. 

Victor 

Målet er dermed å fange opp hvordan det er å sone i et land som ikke ens eget. Empirien viser 

blant annet at disse erfaringene varierer mellom personer, og også temporalt for individene. 

Likevel viste det seg mønstre i datamaterialet. Disse mønstrene ligger til grunn for 

analysekapitlene, hvor opplevelsen av straffen for utenlandske innsatte dras frem og settes i lys av 

teori. Det teoretiske grunnlaget gjør det mulig å fange opp de mange variasjonene i 
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fengselsopplevelsen. På den måten er det mulig å sette ord på hvordan det oppleves, ikke 

utelukkende hva de erfarer. 

 

1.1 Oppgavens oppbygning 

I kapittel 2 tar jeg for meg avklaring av begreper i tillegg til tidligere forskning om hvilke byrder 

utlendinger opplever som vanskelig ved å være fengslet i et annet land enn sitt eget. Dette for å 

skape en oversikt over feltet og et grunnlag for resten av oppgaven. I kapittel 3 tar jeg for meg de 

ulike teoretiske perspektiver som er utgangspunktet for analysen. Teorier som kan sette ord på 

opplevelsen av fengselslivet er her særlig interessante. I kapittel 4 vil jeg redegjøre for mine 

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

fengselshverdagen og hvilke frustrasjoner som går igjen hos utenlandske innsatte. I kapittel 6 

snus dette byrdeorienterte perspektivet, og fokuset legges heller på de positive aspektene ved 

utenlandske innsattes opplevelser av livet i fengsel. I kapittel 7 sammenfatter jeg de to foregående 

kapitlene i en kort diskusjon, før jeg i kapittel 8 oppsummerer funnene fra mitt datamateriale. 

 

1.2 Studien i en større kontekst 

Hva kan en studie av utenlandske innsattes erfaringer bidra med?  Slik jeg ser det, kan studien 

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

å utvide kunnskapen om det komplekse straffefeltet og også bidra til kunnskap på 

utlendingsfeltet. Generelt bidrar studien til å kaste lys over menneskelige erfaringer med et av 

statens strengeste maktapparat. En studie av hverdagslivet for utlendinger i norske fengsler vil på 

den måten ikke bare gi kunnskap om aktørenes opplevelser og erfaringer, men kan også bidra til å 

kaste lys over institusjonens kompleksitet, dens utfordringer og endelig dens formål og plass i det 

større systemet. 

Kunnskapen om fengselsstraff er stor, og mengden forskning på temaet er enorm. Det er også en 

lang tradisjon for forskning på den subjektive opplevelsen av å sitte i fengsel, fra Sykes (2007) og 

fremover. I norsk sammenheng er tilfanget mindre. Det finnes et lite antall klassiske studier 

(Galtung 1959; Mathiesen 1965), men i mange år fokuserte norsk fengselsforskning i stor grad på 

studier av fengselspolitikk med empirisk vekt på stortingsmeldinger og strategiplaner heller en 
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fangenes opplevelse av soningen (Ugelvik 2016). De senere årene har vi igjen sett en utvikling i 

retning av mer fokus på forskning på fangenes opplevelse av fengselshverdagen (se for eksempel 

Ugelvik 2014a; Shammas 2014; Mjåland 2016). Selv om det finnes noe forskning på temaet, er det 

likevel viktig med økt kunnskap. I denne oppgaven er det altså fengselsgruppen ‘utlendinger’, og 

deres subjektive opplevelser som er fokuset. Målet er å fange opp at subjektive opplevelser 

varierer, fra fengselsavdeling til fengselsavdeling, mellom individer, og kanskje også innenfor 

samme individ. Hvordan soning oppleves har blitt undersøkt før, det som derimot ikke er 

redegjort for i like stor grad er at denne opplevelsen også kan være forskjellig for individer som 

ikke er godkjente samfunnsmedlemmer eller som er etniske minoriteter (Kruttschnitt mfl. 2013: 

494). Undersøkelser av hvordan fengselslivet erfares kan være utfordrende å sette ord på. I mange 

tilfeller blir forskningen overflatisk og knapp ved å bedømme nivåer av «hardhet» og humanitet, 

ofte gjennom beregninger som for eksempel fengslingsrater og fengselsforhold. Antall innsatte og 

hvilke forhold de soner under er derimot dårlige indikatorer på hvordan den innsatte opplever 

fengslingen. Som vi skal se er det flere faktorer som påvirker dette, som for eksempel forholdet 

mellom innsatte og ansatte. Det er neppe heller grunn til å tro at de materielle fengselsforholdene 

har noe å gjøre med livskvaliteten til de innsatte, så lenge de grunnleggende behovene dekkes. 

Hva som faktisk skjer i et fengsel, og hvilke praksiser som føres, er ikke et resultat av statlige mål 

og politisk retorikk. Innsattes opplevelser er mye mer nyanserte enn det som kan måles, og 

frustrasjoner er fullstendig subjektive erfaringer som avhenger av blant annet kontekst og den 

innsattes forventninger (Crewe 2015: 51-52).    

 

1.3 Introduksjon til temaet: Fremmed i fengsel 

Det er knyttet mye stigma til fengselsgruppen som deltakerne i denne undersøkelsen er en del av, 

nemlig utenlandske innsatte. Som vi så over gjør ny-paternalistiske1 holdninger så at disse 

individene generaliseres ved at de tilskrives enkelte egenskaper som ikke nødvendigvis 

representerer gruppen, og dermed betraktes de som det Simmel (1971: 143) omtaler som 

                                                 
1 Neo-paternalismen er for det første et prosjekt for at marginaliserte grupper skal inkorporeres til samfunnet. For det andre 

rettes det dermed et bredt apparat for sosial kontroll overfor disse individene. Deres mangel på disiplin skal møtes med en «sterk 

stat». Og, for det tredje, gjennom disiplinen er det ønsket at personene som er målet for den sosiale kontrollen skal endre verdier 

og selvoppfatning (Fording mfl. 2011: 25-27). Disse gruppene anses som håpløse, og vanskelige å endre. De senere årene har det 

vært en tendens mot hardere og tidligere intervensjoner mot disse gruppene. Det er ikke bare tale om hardere straffer, men også 

mer uønskede innblanding i deres liv (Tonkens og Duyvendak 2003: 7). 
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‘fremmede’, altså at deres posisjon i samfunnet i stor grad påvirkes av at de ikke hører hjemme i 

det, og at han bringer inn uønskede kvaliteter til det. Faktum er at disse individene alle innehar 

ulike bakgrunner, verdier og synspunkter som er med på å påvirke samfunnet både utenfor og 

innenfor fengselsmurene. 

 

1.3.1 Fengselsstraff 

Det finnes mange måter å forstå straff på. Fenomenet ‘straff’ har eksistert gjennom hele 

historien, og i løpet av den tiden vært i stor endring. En straff kan ha store variasjoner, og kan 

innebære for eksempel verbale sanksjoner eller bøter i tillegg til fengselsstraffen, som jo er 

fokuset i denne oppgaven. Fengselsstraffene er den mest alvorlige og inngripende straffen vi har 

her til lands, og den kan også komme i flere former. Hva slags straff som idømmes avhenger av 

alvorlighetsgraden på lovovertredelsen som er begått, der forvaring er den strengeste straffen en 

person kan dømmes til. Garland (1990: 17) tolker definisjonen av straff som den juridiske 

prosessen der overtredere av straffelovgivningen er dømt og straffet i henhold til spesifikke 

juridiske kategorier og prosedyrer.  I Norge er den tradisjonelle juridiske definisjonen: «… et 

onde som staten tilføyer en lovovertreder på grunn av lovovertredelsen, i den hensikt at han skal 

føle det som et onde» (Andenæs 2004), eller som Christie (1982: 16-17) omskriver det til: «straff 

som administreres av straffesystemet er bevisst og nøyaktig uttenkt påføring av pine».  

Fengselet som institusjon ble av Goffman (1967: 12) omtalt som en ‘total institusjon’2, der den 

totale karakteren symboliseres blant annet ved at sosialt samspill med omverdenen er hindret 

direkte av institusjonen gjennom høye gjerder, låste dører og liknende og at alt i den innsattes liv 

skjer innenfor institusjonens avgrensninger. Et fengsel er i følge Foucault (1999: 252) «den 

disiplinære anstalt i mest fortettet form, hvor alle teknologiene for adferdstvang er konsentrert». 

Gjennom disiplinering evner straff å endre en person til det bedre (Foucault 1999: 198). 

Fengselsinstitusjonen ble opprettet for å beskytte samfunnet mot «farlige individer», og kan 

sammenliknes med blant annet straffeleire og konsentrasjonsleire – altså steder hvor de innsattes 

velferd ikke er prioritert (Goffman 1967: 11-12; Foucault 1999: 252). Fraværet av velferd gjelder 

riktignok ikke alle totale institusjoner. Klostre og eldrehjem kan brukes som eksempler på slike. 

                                                 
2 Sentrale kjennetegn for en total institusjon er i følge (Goffman 1967: 13): 1) Alle av tilværelsenes aspekter avvikles på samme 

sted og under den samme myndighet, 2) Den innsattes daglige gjøremål utføres i nærvær av en stor gruppe mennesker som også 

er satt til å gjøre det samme i fellesskap, 3) Alle dagens rutiner er nøye, skjematisk planlagt, og 4) De ulike, påtvungne aktivitetene 

er innarbeidet i en enkel, rasjonell plan som skal ha til hensikt å oppfylle institusjonens offisielle mål.  
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Det kan også diskuteres om dette gjelder for dagens norske fengsler, som unektelig har gått i en 

velferdsorientert retning (Pratt 2008a, 2008b; Ugelvik 2016, 2017).  

Formålet med fengselsstraffen er i klassisk straffeteori ofte delt i to hovedgrupper: 

Samfunnsforsvar og gjengjeldelse. Teoriene om samfunnsforsvar deles ofte igjen opp i to deler, 

nemlig individual- og allmennprevensjon, som innebærer henholdsvis å forhindre den straffede 

lovbryteren å begå nye lovbrudd og forhindring av at andre enn forbryteren begår lovstridige 

handlinger.  Meningen med gjengjeldelse er først og fremst å oppfylle krav om rettferd, blant 

annet overfor ofrene for handlingene (Mathiesen 2007: 36-37). Når det er tale om formålet med 

fengsler og fengselsinstitusjonens oppgaver fengselets rehabiliterende evne sentralt. I dag tolkes 

ordet ofte dithen at det betyr å hjelpe individer å bli funksjonsdyktige etter en periode uten å ha 

vært det. I denne forbindelse skal den innsatte altså gjenopprettes til den personen han var før 

lovbruddet. Dette er også grunnene til at de fleste anser fengselsstraffen som legitim på tross av 

dens inngripende natur.  

 

1.3.2 Fengselet som velferdsinstitusjon. 

På landsbasis i Norge er det i dag 43 fengsler på ulike sikkerhetsnivåer. Noen av fengslene har 

flere avdelinger hvor det ofte skilles mellom sikkerhetsnivåer(Kriminalomsorgen 2016b). 

Anstaltkulturen i norsk fengselsvesen kan grovt deles inn i tre kategorier: Lukkede-, 

«halvlukkede» og åpne anstalter. Halvlukkede anstalter omtales likevel som regel som lukkede 

(Kristoffersen 1989: 266). 

Det norske fengselsregimet kan sies å være meget velferdsorientert, og i flere tilfeller blitt omtalt 

som ‘penal exceptionalism’, som innebærer at straffesystemet er eksepsjonelt i sammenlikning 

med øvrige fengselsregimer, og har å gjøre med blant annet fengslingsrate og fengselsforhold 

(Pratt 2008a). De skandinaviske landene har blant de laveste antall innsatte i Europa3 (Pratt og 

Eriksson 2012). Fengselsstraff i Norge omtales ofte som «myk», med fokus på å rehabilitere de 

innsatte, og har ved enkelte anledninger også blitt omtalt som å bo på hotell (Ugelvik 2011b; 

Gentleman 2012). Denne måten å «oppbevare» samfunnsmedlemmer på er en del av arbeidet til 

Kriminalomsorgen. Som navnet også tilsier skal det vises omsorg overfor de innsatte. De skal 

ikke bare frarøves friheten, men også gjøres i stand til å returnere til samfunnet som lovlydige, 

konforme samfunnsborgere. Et av kriminalomsorgens hovedmål er at det skal legges til rette for 

                                                 
3 Norge har omtrent 91 innsatte per 100 000 innbyggere i 2014 (Ssb 2016). 
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at (alle) lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster og for at 

«den domfelte velger et kriminalitetsfritt liv etter gjennomført straff» (KRUS 2015: 36). 

Målsetningen med rehabilitering er dermed å forebygge tilbakefall til ny kriminalitet, ved å gi 

innsatte forutsetninger for å lykkes i det konforme samfunnet. På bakgrunn av dette er fengslene 

organisert på en måte som skal likne en normal hverdag i så stor grad det lar seg gjøre, og 

gjennom dette normalitetsprinsippet gjøre overgangen fra fengselslivet til det vanlige livet mer 

skånsom (Ugelvik 2017: 410). Arbeidet med tilbakeføring er en del av et bredere velferdsstatlig 

system, hvor innsatte skal tilbys tilsvarende tjenester på innsiden av fengselsmurene, som finnes 

ellers i samfunnet. ‘Importmodellen’ er en direkte følge av prinsippet om normalitet. Det 

innbefatter helsetjenester, sosiale tjenester, utdanning, arbeidsmarkedstiltak og kulturtilbud. Den 

innebærer at de etatene som er ansvarlige for slike tjenester, også yter disse for innsatte i fengsel. 

For eksempel er fengslenes helsetilbud en del av det kommunale helsetilbudet. Samarbeid mellom 

Kriminalomsorgen er altså en fullt integrert del av det større velferdssystemet, som sammen med 

eksterne offentlige og private aktører tilbyr de samme velferdstjenestene som finnes utenfor 

fengselsmurene. Fengslenes organisering, gjennom prinsippet for normalitet, er dermed meget 

betydelig for rehabilitering og reintegrering av innsatte (St.meld. nr. 27; Justis- og 

beredskapsdepartementet 2016; Ugelvik 2017: 411).  

Økt innvandring har skapt flere samfunnsmessige utfordringer, noe som også gjenspeiles i 

Kriminalomsorgen. Lovverket i Kriminalomsorgen gjelder for alle innsatte, uansett bakgrunn 

eller statsborgerskap, og ligger derfor til grunn i arbeidet som gjøres med utenlandske 

statsborgere. Dessuten er de også forpliktet å følge europeiske fengselsregler for behandling av 

utenlandske innsatte. Statsborgerskapet har altså ingen innvirkning på behandling. Det vil si at en 

utenlandsk statsborger skal ha de samme rettighetene som en norsk statsborger når det kommer 

til for eksempel permisjoner, prøveløslatelse eller overføringer. Forholdene skal altså legges til 

rette for den innsatte, og dersom han ikke har lovlig rett til opphold etter endt 

straffegjennomføring, skal forholdene i stedet legges til rette på en så hensiktsmessig måte som 

mulig (KRUS 2015: 36). Utenlandske innsatte altså eksempelvis tilgang til de samme 

helsetilbudene som norske innsatte har, så lenge de er fengslet. For noen, de mest marginaliserte 

gruppene, kan dette innebære at de får det bedre i fengsel enn de har hatt det i samfunnet utenfor 

(Ugelvik 2017: 413). 
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1.3.3 Hva er en utenlandsk innsatt? 

Begrepet ‘utlending’ kan være relativt diffust. Betydningene kan være mange, og begrepet kan 

kategoriseres i flere deler: Flyktning, immigrant, fremmed, første- og andregenerasjons 

innvandrer. Utlendinger kan også ha svært ulik tilknytning til landet. De kan ha rett til å oppholde 

seg i Norge, de kan ha bodd her i årevis og ha barn som er norske statsborgere, de kan også være 

turister eller irregulære immigranter. I denne oppgaven anvendes den juridiske definisjonen av 

‘utlending’, noe som innebærer at en utlending er en person som ikke er norsk statsborger. Rent 

definisjonsmessig er altså tale om en person som bor eller oppholder seg i Norge uten å ha norsk 

pass, dermed er personen som oftest statsborger i et annet land (Kriminalomsorgen 2015: 11).  

Mange anser en utlending som en person med en annen etnisitet enn norsk, som snakker et annet 

språk eller en med foreldre fra andre nasjoner Under kriminalomsorgen i dag soner det en stor 

andel av utenlandsk opprinnelse, som også har norsk statsborgerskap. Bak fengslets murer kan 

slike begreper brukes på andre, og mindre formelle måter. Å være utlending kan handle mer om 

annerledeshet, for eksempel hudfarge og talemåte, enn formelt medlemskap til staten. Med andre 

ord, kan også en etnisk utenlandsk norsk statsborger omtales som utlending, mens en svensk eller 

dansk statsborger ikke nødvendigvis anses som en utlending. Dette kan også ha noe med hvilken 

tilhørighet de selv føler, og hvilke grupper de selv identifiserer seg med. I noen tilfeller kan en 

etnisk utenlandsk norsk statsborger identifisere seg mer som en som juridisk sett er utlending, 

mens en svensk statsborger identifiserer seg mer med etnisk norske. Begrepet kan altså innbefatte 

flere elementer, men videre vil som sagt den juridiske definisjonen anvendes. En utenlandsk 

innsatt er altså en innsatt uten statsborgerskap i Norge, en gruppe vi har sett bli større. 

At andelen utenlandske innsatte i Norske fengsler har vokst seg så stor skaper er med på å skape 

utfordringer som Kriminalomsorgen ikke nødvendigvis har med norske statsborgere. Disse 

utfordringene er i stor grad knyttet til språk og kommunikasjon, kulturforståelse, holdninger og 

sikkerhet, noe jeg kommer tilbake til i neste kapittel. 
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2 TIDLIGERE FORSKNING  

 

 

I det følgende er det gjort et forsøk på å samle relevant tidligere forskning, da det anses som 

verdifullt å ha en oversikt over litteraturen som allerede finnes på feltet. Med tanke på 

problemstillingen, har fokuset ligget på utenlandske innsatte, og deres tap og frustrasjoner ved å 

sone i et land som ikke er deres eget hjemland.  

 

2.1 Utenlandske innsatte i Europa 

Som vi så tidligere har fengselspopulasjonen i Europa vært i stor endring de siste tiårene, og 

Norge er intet unntak fra denne utviklingen. Fra å være en relativt homogen gruppe, er Europas 

fengselspopulasjon nå en meget mangfoldig gruppe med mer enn 150 000 utlendinger fra alle 

hjørner av verden4 (Aebi, Tiago og Burkhardt 2016). Det tilsvarer et gjennomsnitt på over 20 

prosent fordelt på de ulike landene, selv om tallene varierer fra land til land (Aas 2014: 523; Aebi, 

Tiago og Burkhardt 2016: 71). I Øst-Europa er tallene relativt lave, mens situasjonen i Vest 

Europa er den stikk motsatte (se tabell 1 for en oversikt over omtrentlig andel utenlandske 

innsatte i EU-landene og Norge). Dette bringer med seg et utall av ulike nasjonaliteter, religioner, 

kulturer, personligheter og dermed utfordringer. Stort sett alle europeiske fengselssystemer er 

administrert av landenes justisdepartementer, men med svært forskjellige soningsforhold fra land 

til land. For eksempel er det i mange tilfeller kortere straff i de Skandinaviske landene, og 

dessuten bedre soningsforhold sammenliknet med mange andre land, altså det Pratt (2008a, 

2008b) omtaler som nordisk eksepsjonalisme. Utenlandske innsatte soner i vanlige fengsler, og er 

som regel ikke separert fra statsborgerne de soner i samme fengsel som, uavhengig av land. 

Derimot er det noen fengsler som har egne avdelinger for utlendinger (Kalmthout mfl. 2007: 9), 

et eksempel er Kongsvinger fengsel her til lands. 

 

 

                                                 
4 Antall utenlandske innsatte i Europa er omtrent 148 800, hvor blant annet tallene fra Frankrike, Monaco og Ukraina ikke er 

medberegnet. (Aebi, Tiago og Burkhardt 2016). 
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Tabell 1: Andel utenlandske innsatte i EU-landene og Norge. 

                        
    

             Luxemburg 
  

74,5 % 
 

Nederland 
  

18,0 % 
    Hellas 

  
54,7 % 

 
Portugal 

  
16,5 % 

    Østerrike 
  

50,9 % 
 

Irland 
  

13,3 % 
    Kypros 

  
47,7 % 

 
UK (England & Wales) 

 
11,9 % 

    Belgia 
  

45,0 % 
 

Slovenia 
  

9,3 % 
    Malta 

  
40,2 % 

 
Tsjekkia 

  
8,0 % 

    Estland 
  

37,4 % 
 

Kroatia 
  

5,7 % 
    Italia 

  
34,0 % 

 
Ungarn 

  
4,9 % 

    Norge 
  

33,8 % 
 

Latvia 
  

2,4 % 
    Sverige 

  
30,9 % 

 
Bulgaria 

  
2,0 % 

    Spania 
  

28,7 % 
 

Slovakia 
  

1,8 % 
    Danmark 

  
28,0 % 

 
Litauen 

  
1,6 % 

    Tyskland 
  

27,1 % 
 

Romania 
  

1,1 % 
    Frankrike 

  
21,7 % 

 
Polen 

  
0,9 % 

    Finland 
  

18,6 % 
                           

    Kilde: World Prison Brief. Tilgjengelig fra: http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/foreign-
prisoners?field_region_taxonomy_tid=14&=Apply 

     (Lesedato: 29. April 2017) 
           

De fleste land i Europa er underlagt EUs og Europarådets lovgivning og retningslinjer for 

fengsler. Det er også internasjonale og regionale avtaler, konvensjoner, retningslinjer og regler for 

internering av utlendinger. Straffegjennomføring skal skje blant annet i henhold til De europeiske 

menneskerettighetene. Derimot er det lite regler som er spesialisert for utlendinger som soner i 

fengsel.  De samme reglene gjelder for alle, uansett om man er statsborger eller ikke. Det betyr 

derimot ikke at ikke utlendinger blir behandlet annerledes. Europeisk straffelovgivning gjør altså 

ingen forskjell i behandlingen av innsatte, men i mange tilfeller er det nettopp fordi det ikke 

finnes noen spesialiserte regler at utenlandske blir ulikt behandlet (Kalmthout mfl. 2007: 17). I 

mange tilfeller gjør manglende forståelse av språk så at utenlandske innsatte blir behandlet 

annerledes enn de som behersker det, for eksempel i formidling av avgjørelser, informasjon og 

ettervern. Ulik behandling viser seg også i det at utlendinger ofte er ekskludert fra (semi-)åpne 

soningsinstitusjoner, i hvem som innvilges elektronisk soning og i tillatelse til permisjoner i 

fengselstiden, noe som kan ha å gjøre med mangel på ressurser eller risikovurderinger. Dessuten 

har nasjonal straffelovgivning i mange land gjennomgått endring med hensyn til mer alvorlige 

sanksjoner for utenlandske lovbrytere (Kalmthout mfl. 2007: 12). I Norge har mer enn halvparten 

av de varetekstfengslede utenlandsk statsborgerskap - nærmere bestemt 57 prosent. Andelen 

utenlandske statsborgere som soner fengselsdom er til sammenlikning bare 23 prosent. De høye 
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tallene for utenlandske varetektsinnsatte kan ha flere årsaker, og vitner om at varetekt relativt sett 

blir brukt mer mot utlendinger enn mot norske statsborgere (Ssb 2016). 

 

2.2 Om opplevelsen av å være utenlandsk i fengsel 

Studier på hvordan innsatte opplever soningstiden er tidligere blitt gjort med flere ulike 

innfallsvinkler. Klassiske arbeider som Sykes’ Society of Captives: A Study of a Maximum Security 

Prison (2007), og Cohen og Taylors Psychological Survival: The Experience of Long-Term Imprisonment 

(1981) har spilt viktige roller i kriminologisk teori. Sykes’ (2007) studie er for denne 

undersøkelsen en grunnleggende inspirasjonskilde, og som vi skal se siden, er det utviklet mye 

forskning på grunnlag av denne.  

Når det kommer til utenlandske innsatte spesifikt finnes det et mindre antall europeiske studier 

som omhandler denne gruppens opplevelser av å være fengslet i et annet land enn hjemlandet. 

Mye av litteraturen underbygger at det er tre hovedproblemer knyttet til utenlandske innsatte, 

nemlig språkforståelse, opprettholdelse av familiebånd og utfordringer med opphold og 

reetablering. Også de fleste andre problemer springer ut fra disse (Bhui 2009: 4). Mangel på 

informasjon og forståelse av rettssystemet, sosiale og økonomiske deprivasjoner, kulturell 

isolasjon, mangel på forberedelse for løslatelse eller deportering og diskriminering er utfordringer 

som kan prege en utlendings fengselshverdag (Barnoux og Wood 2013: 8). Med utgangspunkt i 

Barnoux og Woods (2013) tekst, vil utlendingers potensielle frustrasjoner ved å sone i et annet 

land enn hjemlandet gjennomgås. 

Gjennomgående er det i litteraturen blitt hevdet at problemer med språk er en av de største 

utfordringene med utlendinger i fengsel (Bhui 2004, 2009; Banks 2011). I norske fengsler brukes 

norsk og engelsk, med mindre det er betjenter eller andre ansatte som behersker et tredje språk. 

Mangelen på språkforståelse kan sies å være en kjerne som flere andre utfordringer springer ut av. 

(I den norske Kriminalomsorgen møtes dog de aller fleste med språktilpasset informasjon). 

Innsatte som ikke behersker norsk eller engelsk kan gå glipp av vesentlig informasjon da det kan 

være mangel på informasjon som er oversatt. Såfremt det ikke er flere av samme nasjonalitet som 

soner sammen, får i mange tilfeller ikke innsatte den informasjonen som gis, slik at de 

ekskluderes fra et daglige fengselslivet, som gjør at de kan bli fullstendig isolert (Barnoux og 

Wood 2013: 8). Det kan også skape store frustrasjoner av ikke å bli forstått av betjentene, på 

grunn av mangel på underholdningsutvalg på kjente språk og på grunn av at hverdagslige rutiner, 
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som for eksempel dusjing, kan forbigå på grunn av misforståelser. Det kan også stilles spørsmål 

til hvorvidt de har mulighet til å uttrykke bekymringer til autoriteter og myndighetene dersom de 

ikke kan gjøre seg forstått. Dermed kan det føre til at innsatte fra en minoritets språkgruppe 

opplever total isolasjon, da særlig dersom det ikke er noen andre innsatte med samme nasjonalitet 

(Barnoux og Wood 2013: 9).  

Utfordringene de utenlandske innsatte har med å opprettholde båndene til familie og venner i 

hjemlandet har flere konsekvenser, blant annet dårligere mental helse og velvære, men også 

problemer med reetablering og reintegrasjon i familie og samfunn etter løslatelse. Fordi familiene 

ofte bor utenfor Norge, er det utfordrende for den innsatte å opprettholde kontakten med dem 

da besøk forekommer sjeldnere, med mindre de er fra land i nærheten (Bhui 2004). Besøkende er 

derfor oftest fra venner eller slektninger som bor i landet de soner i eller fra frivillige 

organisasjoner.  Gjennom brev og telefonsamtaler er det lettere å holde kontakten, men samtaler 

til utlandet er ofte kostbart, dessuten har utenlandske innsatte ofte svært begrensede midler. Det 

kan også forekomme utfordringer ved ringing dersom samtalemottakeren befinner seg i en annen 

tidssone. Opprettholdelsen av familiebånd er vital for den innsattes psykologiske og 

følelsesmessige velvære, og har også innvirkning på hvor vellykket reetableringen deres til 

samfunnet blir når den tid kommer (Barnoux og Wood 2013: 10).  

Usikkerheten rundt egen fremtid er også noe som tar stor plass i utenlandske innsattes hverdag, 

noe som kan ha flere årsaker, for eksempel risikoen for å sendes ut av landet etter endt 

straffegjennomføring. Mange opplever ekstrem angst i forbindelse med stigmatiseringen som 

forventes etter å ha blitt returnert hjem (Bhui 2004). Barnoux og Wood (2013: 12) hevder at et av 

de største problemene for utenlandske innsatte er usikkerheten rundt deres status som 

innvandrer. Dette har sammenheng med mangelen på språkforståelse, da en av grunnene til 

denne usikkerheten er nettopp mangelen på denne, i tillegg til manglende forståelse av selve 

innvandringsprosessen og rettssystemet. Som en følge har de derfor vanskeligere for å skaffe 

tilgang til informasjon og for å forstå prosessene i strafferetten. Dette kan dermed føre til mangel 

på kontakt med myndighetene, noe som også skaper stor usikkerhet blant annet når det kommer 

til deportering, da det ikke alltid foreligger fullstendig informasjon om en eventuell deportasjon. 

Det er også knyttet stor usikkerhet til hvordan familiene deres vil ta dem i mot når de ankommer 

hjemlandet, da det i enkelte kulturer kan knyttes skam og vanære til ikke å lykkes, for eksempel i å 

finne legitimt arbeid i Norge (Barnoux og Wood 2013: 12).  

Utenlandske innsatte er også sosialt- og økonomisk vanskeligstilte under soning i fengsel 

(Richards mfl. 1995). Når det kommer til det sosiale kan det se ut til at utlendinger ofte står lavere 
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i det hierarkiske systemet de innsatte imellom. Mangelen på forståelse av språk og kultur gjør det 

utfordrende for dem å forstå de gjeldene normene som gjør at de kan beherske systemet. Som 

nevnt er det også mange som har svært begrenset kunnskap om rettssystemet. Sammenliknet med 

innsatte som er statsborgere, er utenlandske også satt tilbake økonomisk, både når det kommer til 

offisiell økonomi og også den uoffisielle fengsels-økonomien. De har ikke på samme måte som 

statsborgere, like mange venner og slektninger som har mulighet til å besøke de slik at de innsatte 

kan motta gaver, lovlige og ulovlige, som kan bli en del av fengselsøkonomien, ei heller mottar de 

økonomiske bidrag i lik grad som statsborgere. Utlendinger i fengsel soner i tillegg ofte dommer 

for narkotikalovbrudd, noe som ofte innebærer at personen har stor gjeld, med fengselslønningen 

som eneste inntektskilde (Barnoux og Wood 2013: 14-15). 

Kulturell berøvelse er en utfordring for utenlandske innsatte, i tillegg til at de blir berøvet sosialt. 

Richards mfl. (1995) hevder de opplever en «dobbel byrde», et «fengsel i fengselet» ved å sone i 

en annen kultur generelt, men i fengselslivet spesielt (Richards mfl. 1995: 201). Også dette henger 

sammen med språkbarrierer. En stor del av denne byrden er at det er få betjenter og innsatte som 

behersker felles språk. I Norge sørger Kriminalomsorgen for en relativt god dekning av både 

bøker og TV-kanaler på ulike språk. Sammenliknet med statsborgere er det likevel mindre 

lesestoff, filmer og liknende for minoritetene i fengselet. Siden de også får mindre besøk, får de 

heller ikke magasiner, bøker og aviser på sitt språk i gaver fra familie og venner. Ved siden av 

mangel på underholdningskultur, savner mange utlendinger den kjente maten fra hjemlandet sitt. 

Ved å gi dem den maten de er vant til, kan det hjelpe dem å opprettholde et minimum av deres 

kulturelle identitet, noe som er med på å legge til rette for sosial integrasjon (Barnoux og Wood 

2013: 15-16).  

Med alle de ulike etnisitetene som kan oppholde seg i et fengsel, oppstår det gjerne også 

utfordringer med mangfoldet. Ulike former for forutinntatthet og diskriminering på bakgrunn av 

blant annet hudfarge, språkferdigheter, religion og etnisitet kan være med på å definere hvordan 

de innsattes soningsopplevelse blir.  Stereotypifisering skjer i regi av både innsatte og ansatte, og 

kan være med på å stemple og skape splittelser i fengslene. At den innsatte ikke har bodd i landet 

han soner i er også med på å forsterke problemer under soning. At de står uten erfaring med 

språket, problemer med immigrasjonsmyndighetene, lite kontakt med familien, liten kunnskap 

om lovverk og rettigheter, ja stort sett alt som er nevnt ovenfor er med på å skape utfordringer 

innsatte som er statsborgere ikke har i samme grad som en utlending (Barnoux og Wood 2013: 

18).  
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Alle disse byrdene er blitt linket opp til problemer hos den innsatte. Ofte er det ikke bare snakk 

om selvisolering, men problemer med fysisk- og mental helse og selvskading. Språkproblemene 

er som vi har sett gjennomgående. At ikke den innsatte innehar minimum av kompetanse i 

engelsk gjør at han isoleres, fra ansatte på grunn av mangel på kontakt med dem, i tillegg til at han 

kan ekskluderes fra innsattegruppen. Usikkerheten rundt fremtiden og mangelen på kontakt med 

familie og venner går også utover den mentale helsen. Utenlandske innsatte kan også komme fra 

bakgrunner med krig, tortur, flukt og forfølgelse forekommer. Dette skaper utfordringer for 

kriminalomsorgen i form av bevaring av fysisk- og mental helse. Dessuten er det sjelden at 

behandlingspersonell kan sette seg inn i de traumene som kan medfølge slike opplevelser. 

Byrdene som utlendinger kan stå overfor i fengsler i Norge kan alle være med på å gi negative 

følger for den innsattes mentale – men også fysiske helse. Isolasjonen de opplever fører til at de 

isolerer seg fra fellesskap og ansatte, men kan også føre til at den innsatte skader seg selv 

(Richards mfl. 1995; Barnoux og Wood 2013). 

Når det gjelder opplevelsen av soningssituasjonen som spesifikt gjelder utenlandske innsatte, 

viser forskningen altså at utfordringer knyttet til språk, familiekontakt og reetablering er sentrale 

for utenlandske innsatte. Andre utfordringer, som uvisshet for eksempel knyttet til løslatelse eller 

deportasjon, kulturell isolasjon og diskriminering bunner i de overnevnte utfordringene. Denne 

litteraturen er utgangspunktet for det følgende. 
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3 TEORETISKE PERSPEKTIVER 

 

 

Pønologisk forskning er, som vi har sett, et stort felt innenfor kriminologien. I denne 

sammenhengen er det den innsattes subjektive opplevelse av å sone i fengsel som er interessant, 

altså hvordan straffen og fengselshverdagen oppleves fra de straffedes perspektiv. I det følgende 

vil det redegjøres for de teorier som utgjør grunnlaget for analyse av datamaterialet, blant annet 

teorier om individuelle oppfatninger av aspekter ved straffen, byrder ved å være innsatt og også å 

være utenlandsk i fengsel. 

 

3.1 Om opplevelsen av soning 

Straff er ikke bare noe som praktiseres, men også noe som praktiseres mot bestemte individer, og 

dermed også noe som oppleves av individer. Opplevelsen av å sone en fengselsstraff kan derfor 

variere på like mange måter som det antall innsatte i fengslene, altså varierer slike erfaringer fra 

innsatt til innsatt. Den er subjektiv, selv på samme avdeling. Dette skal vi se nærmere på senere. 

Denne subjektiviteten er svært meningsfull ved tale om opplevelsen av å sone, særlig når vi nå vil 

vite hvordan opplevelsen av soningen føles, ikke bare hva de opplever og hva de føler. 

Sexton (2015) skriver om det hun kaller ‘penal consciousness’ – soningsbevissthet.  Med 

utgangspunkt i rettslig bevissthet, måten mennesker tolker og gir mening til lovverk, er 

bevisstheten rundt straff dermed heller orientert rundt nettopp det – hvordan innsatte tolker 

orienterer seg for å gi mening til straffen. Soningsbevissthet som rammeverk evner dermed å 

utvide det ellers objektive synet på straff, slik at vi heller kan se straffen fra de straffedes 

perspektiv. Et slikt perspektiv skiller seg følgelig fra lovgivernes, men innsattes opplevelser er på 

samme tid betinget av nettopp dem (Sexton 2015: 118). Subjektiv straff handler altså om den 

innsattes tolkning av hvorfor han blir straffet. Innholdet i et individs straff avhenger derfor ikke 

av straffen i seg selv, men ligger i den subjektive tolkningen av straffen (Sexton 2015: 120). 

Som regel er det ikke slik at de som sitter i fengsel er i mot straff. Innsatte er generelt sett ikke i 

mot lovverket, eller at lovbrytere skal straffes (Crewe 2009; Schinkel 2014: 32). Likevel er de i 

mange tilfeller uenig i sin egen straff. Dette handler om rettferdiggjøring av straffen med tanke på 
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lovbruddet de er dømt for. Dersom de anser straffen sin som legitim, er det på bakgrunn av at 

straffen også oppleves som rettferdig (Bottoms og Tankebe 2012; Schinkel 2014: 18). Straffens 

legitimitet er derimot ikke et statisk fenomen, men noe som er avhengig av det daglige forholdet 

mellom makthaverne og mottakerne (Bottoms og Tankebe 2013: 64).  

Sexton skiller mellom to typer straff. Den konkrete straffen, som innebærer at de daglige, 

grunnleggende behovene ikke blir møtt, for eksempel hygieniske eller medisinske behov eller 

dårlig mat. Den symbolske straffen, den tilsynelatende mest belastende typen, handler derimot 

om frihetstap, og omfatter tap av autonomi, personlighet og selvet. Dette i seg selv oppleves 

tungt og dehumaniserende (Sexton 2015: 122-124). Innbefattet i den symbolske straffen fungerer 

den strukturerte fengselshverdagen også som en vekt som tynger den innsatte, og gir de lite 

personlig handlingsrom. Og nettopp fordi de nektes større handlingsrom, blir det utfordrende for 

dem når de først får muligheten til å ta små avgjørelser, slik de også gis mulighet til. Resultatet er 

at de ofte tar dårlige valg da de ikke får tilstrekkelig øvelse i å ta avgjørelser. Å sone i fengsel er en 

fullstendig individuell opplevelse, der et individs opplevelser ikke kan overføres til en annens. I 

mange tilfeller kan opplevelsen sies å føles altomfattende og inntrengende. Nettopp dette er også 

et mål på hvor hard en straff kan oppleves, altså hvor invaderende den kan føles på individets 

hverdagsliv (Sexton 2015: 128), noe som konseptualiseres i kapittel 5.   

Hvordan individer blir behandlet underveis i soningstiden har mye å si for hvordan de tillegger 

den mening. Som vi så er det viktig at den innsatte legitimerer straffen for at han skal kunne gi 

mening til den. Dette har mye med blant annet rehabilitering å gjøre, og varierer følgelig fra et 

fengsel til et annet. Rehabilitering er i stor grad knyttet til forholdet mellom innsatte og ansatte 

(Schinkel 2014: 24), dette skal se nærmere på i kapittel 6. Innsatte skiller mellom soning med mål 

om å straffe og mål om å rehabilitere. Den rehabiliterende straffen var ønsket, men det var likevel 

en følelse av å bli straffet for straffens skyld (Schinkel 2014: 14). Man kan altså si at forholdet 

mellom innsatte og ansatte er avgjørende for hvorvidt innsatte kan anerkjenne og gi mening til 

straffen.  

 

3.2 Pains of imprisonment 

I Sykes’ klassiske arbeid The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison (2007) lanseres 

‘The Pains of Imprisonment’. Her er det ikke nødvendigvis tale om fysisk smerte eller lidelse i 

direkte oversatt betydning, noe straff tidligere innebar, men heller tilsynelatende mindre akutte 
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lidelser som går mer på det psykiske enn det fysiske. Det er dog viktig å anerkjenne at 

fengselssoning i Norge også kan føre til fysiske smerter, for eksempel vond rygg på grunn av en 

dårlig madrass eller hodepine på grunn av dårlig ventilasjon. Her, hvor de fysiske smertene ikke er 

i fokus, vil ‘byrder’ eller ‘frustrasjoner’ ved soning brukes heller enn ‘smerte’ eller ‘lidelse’. Bruk av 

denne oversettelsen favner bredere, dermed vil større deler av fangenes livsverden og av 

fengselsopplevelsen kunne inkluderes.  

I Sykes’ (2007) bidrag var ikke lenger straffen ment å være smertefull, likevel ville han vise at slike 

byrder kunne være like ødeleggende for individer som fysisk straff og dårlig behandling (Crewe 

2011a: 510). Også Foucault (1999) reiste liknende problemstilling da han diskuterte om 

teknikkene for disiplin som erstattet fysisk avstraffelse på slutten av det 18. århundret var mer 

sivilisert enn tidligere, eller bare et mer effektivt og inntrengende virkemiddel for å sikre kontroll 

over de straffede (Crewe 2011a: 510).  

Med utgangspunkt i kvalitative undersøkelser fra et amerikansk høysikkerhetsfengsel kom Sykes 

(2007) frem til fem byrder som representerer innsattes byrder i under soning. Når man ser på 

innsatte som en gruppe, er det viktig ikke å glemme at innsatte også er individer med individuelle 

opplevelser og tolkninger av soningen. Det kan argumenteres for at hvert enkelt individ har egne 

behov og egne bakgrunner som er med på å prege soningstiden deres, og gjør opplevelsene ulike 

for hvert enkelt individ.  Med det sagt, viste det seg likevel av det er enighet blant innsatte om at 

livet i et høysikkerhetsfengsel er frustrerende i meget høy grad. På tross av at disse byrdene i noen 

sammenhenger kan sees på som bagateller eller urettmessige av folk utenfor, er det viktig å 

anerkjenne de som faktiske byrder som kan være like vondt for individene som fysiske lidelser 

(Sykes 2007: 63-64).  

Sykes’ (2007) ikoniske portrettering av byrder og frustrasjoner ved fengselssoningsoning er altså 

en beskrivelse av hvordan innsatte selv opplever å sitte i en høysikkerhetsinstitusjon. Byrdene 

innbefatter berøvelse av frihet, materielle goder og tjenester, heteroseksuelle forhold, autonomi 

(selvstyre) og sikkerhet. Frihetsberøvelse er som vi har sett, et av de mest sentrale aspektene ved 

straff, og av den grunn muligens den mest åpenbare byrden ved å være innsatt. At den innsatte 

mister friheten er unektelig en åpenbar og ofte ønsket konsekvens av å fengsle en person. Som 

utenforstående kan det kanskje derfor være utfordrende å sympatisere med dette tapet. Den 

innsatte isoleres fra livet han levde i frihet, og får begrenset tilgang til blant annet telefonsamtaler 

og besøk. Dette kan føre til tap av følelsesmessige relasjoner, som igjen kan føre til ensomhet og 

kjedsomhet. Inkapasiteringen kan føre til at de blir utstøtt fra det konforme samfunnet han 

tidligere var en del av, som kan føre til at den innsatte føler seg fremmedgjort, som igjen kan føre 
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til stempling og selvoppfyllende profetier som gjør at den innsatte faktisk ekskluderes i større 

grad (Sykes 2007: 65-67).  

At den innsatte blir frarøvet materielle goder og tjenester gjør at det kan være en utfordring å 

opprettholde den samme levestandard som utenfor fengselsmurene da tilgangen til varer og 

tjenester også er begrenset. Dessuten har også den innsatte kun en begrenset sum å handle for 

per uke, i tillegg til den (som oftest) meget reduserte inntekten under soningsoppholdet. Derimot 

er det også enkelte som faktisk får det bedre enn de hadde det utenfor murene, det kan for 

eksempel være folk uten bosted eller inntekt eller rusavhengige. Faktum er at menneskers 

grunnleggende behov møtes i fengselsinstitusjonen, men at slike behov er ulike fra person til 

person, noe som gjør at enkelte er mindre fornøyde enn andre. I dagens samfunn er ting blitt en 

del av folks identitet (Bauman 1995), og derfor kan dette tapet være svært vanskelig for mange. 

Her er det ikke kun snakk om de materielle tingene i seg selv, men også den symbolske 

betydningen materielle ting og eiendeler har for egenkontroll og egenverd (Kristoffersen 1991: 5).  

For det tredje blir innsatte frarøvet tilgangen på heteroseksuelle forhold. I fengselet hvor Sykes 

utførte undersøkelsene sine ble besøkene gjennomført ved at innsatt og besøkende satt på hver 

sin side av en glassvegg, mens de kunne snakke i telefon sammen. Dette kan føre til stor seksuell 

frustrasjon, noe som kan føles psykisk tungt og smertefullt for den innsatte, og kan gi alvorlige 

konsekvenser. Den innsatte blir nektet en måte å utøve sin maskulinitet på, noe som kan føre til 

at han stiller spørsmål ved sin status som mann, som igjen kan føre til lav selvfølelse og 

psykologiske utfordringer, men kanskje også økt voldelighet da han blir avhengig av andre måter 

å utøve sin maskulinitet på (Ericsson 2000). At den innsatte blir stengt ute fra en del av livet som 

gir mye mening til han som mann kan dette altså true bildet den innsatte har av seg selv og sin 

identitet (Sykes 2007: 72).  

Innsatte blir også frarøvet deres autonomi, eller evnen til å styre seg selv. Tapet av autonomi føles 

for den innsatte totalt og pålagt – og derfor mindre utholdelig.  I Sykes’ (2007) analyse ble det 

uttrykt en kraftig fiendtlighet mot den vesentlige avhengigheten de hadde til fangevokterne og 

andre beslutningstakere, og sin svært begrensede mulighet til å foreta egne valg.  De føler seg 

motarbeidet av byråkratiet, som etter deres oppfatning, «ikke gir mening», og mener det er mange 

unødvendige regler og dårlig informasjon. Berøvelsen av autonomi innebærer en trussel mot de 

innsattes selvbilde da det reduserer han til en status som et svakt, hjelpeløst og avhengig barn 

(Sykes 2007: 75), og er dermed også en trussel mot deler av den maskuline identiteten.  
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Til sist frarøves innsatte sikkerhet. Det enkelte individ tvinges til å bo tett opp på andre menn 

som i mange tilfeller har lengre historier fylt av voldelig og aggressiv adferd, noe som kan føre til 

at individene føler seg utrygge og en følelse av at de til enhver tid må «være på vakt» da de vet at 

de på et tidspunkt vil bli testet av sine medinnsatte. Tapet av sikkerhet kan altså føre til redsel hos 

den innsatte, og videre utvikling av angst og depresjoner (Sykes 2007: 77).  

Sykes’ tapsliste er ikke komplett, og innsatte opplever sannsynligvis langt flere enn disse fem 

deprivasjonene som fremkaller frustrasjon. Kanskje kan man si at Sykes’ byrder er overordnede 

tap som andre deprivasjoner springer ut fra. Byrdene kan i følge Liebling (2011: 546) variere 

mellom ulike institusjoner, domsmyndighet, kultur og historiske periode, men underbygger Sykes’ 

teori ved å si at essensielle egenskaper ved fengselssoning finnes og det gjør også generaliserte 

reaksjoner på disse.  

Med utgangspunkt i Sykes’ ikoniske portrettering av byrder ved soning, er det blitt utført en hel 

del spesialisert forskning, blant annet om kjønnslige byrder, altså kvinnelige innsattes 

frustrasjoner (Soffer og Ajzenstadt 2010; Crewe mfl. 2017), frustrasjoner for fedre i fengsel 

(Ugelvik 2014a), romlige frustrasjoner (Hancock og Jewkes 2011), frustrasjoner for unge 

lovbrytere (Cox 2011; Fagan og Kupchik 2011), for pårørende (Chui 2010), ved prøvetid 

(Durnescu 2011), ved åpen soning (Shammas 2014), ved amerikanske offentlige skoler 

(Hutchinson og Pullman 2007) og ikke minst for utlendinger (Warr 2016).  

 

3.3 Et gjensyn med pains of imprisonment 

Crewe (2011a) gjenopptar Sykes’ klassiske dokumentasjon av lidelser ved å sone i fengsel, men 

foreslår at mer moderne praksiser for straff også bringer med seg nye typer byrder og 

frustrasjoner for de som soner i fengsel. Det kan argumenteres for at fengselsinstitusjonen er blitt 

myknet opp sammenliknet med tidligere, hvor fysisk maktanvendelse var normen (Crewe 2009; 

Crewe 2011b; Crewe mfl. 2014). De senere årene er det i større grad også tatt i bruk andre former 

for straff, for eksempel elektronisk kontroll, og fengselsstraffen inneholder ikke lenger fysisk 

maktanvendelse fra ansatte (sett bort fra unntakstilfeller), men heller det innsatte har omtalt som 

«mind games» (Crewe 2011a: 512). På tross av at fengselsstraffen er blitt mykere betyr det 

derimot ikke at overgrep mot innsatte ikke lengre forekommer, eller at innsatte ikke lenger 

opplever soningstiden som frustrerende. I følge Crewe (2011a: 512) lister innsatte fortsatt opp tap 

av frihet, maktmisbruk fra betjentene, selskapet med andre farlige innsatte, den dårlige kontakten 
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med familie og venner, ensomhet, ødeleggelse følelseslivet og institusjonell hensynsløshet som de 

primære utfordringene deres under soningen. I artikkelen går Crewe (2011a) nærmere inn på tre 

byrder ved å sone i fengsel: Frustrasjonene rundt usikkerhet og ubestemthet, at de blir løpende 

vurdert under soningen, og frustrasjonene rundt innsattes autonomi.  

Frustrasjonene som kommer av usikkerhet og ubestemthet handler ofte om usikkerhet rundt hva 

som hva som skjer i nuet og hva som kommer til å skje i fremtiden. En innsatt kan ha ekstremt 

mange ulike spørsmål som det av ulike grunner kan være utfordrende å få svar på. For innsatte 

som soner tidsubestemte dommer, blant annet varetektsinnsatte, kan uvissheten være meget 

utfordrende da det er nærmest umulig å planlegge fremtiden. Ofte er også betjentene i uvisshet 

om slike spørsmål, og kan ikke hjelpe den innsatte med å få klarheten han har behov for. Innsatte 

med tidsbestemt straff hevder på sin side at det som kreves av dem er uklart eller utilgjengelig 

(Crewe 2011a: 514).  

Frustrasjonene som følger av at de til enhver tid blir vurdert kommer av at resultatet av 

vurderingen er at innsatte frarøves kontrollen over deres egne personlige identitet. Et slikt 

fenomen som kan relateres til Goffmans (1967) beskrivelse av hvordan totale institusjoner 

angriper og omformer «klientenes» personligheter. Dette i komparativ til fengslene på Sykes’ tid, 

hvor de ble brukt mer som oppbevaringsenheter for farlige individer. De innsattes personligheter 

blir i følge Crewes (2011a) data tilpasset og institusjonalisert, for å passe inn i satte 

risikokategorier. Livene og personligheten skal altså passe inn i bestemte kategorier, noe som gjør 

at de innsatte kan miste litt av sin egen selvoppfattelse, som kan føre til at de mister kontroll over 

egen identitet. Kategoriene fanger nemlig ikke opp subjektive forståelser av saker, tvetydighetene 

ved identiteter, narrativ utvikling eller den sosiale konteksten som individene handler i. Det er 

særlig for langtidsinnsatte at slike prosesser kan fungere svært destruktivt, da opprettholdelsen av 

kontrollen over personlig integritet det har stor betydning, særlig over lengre tid (Crewe 2011a: 

515). Mange innsatte mente at deres synspunkter og verdier ble tilsidesatt dersom ikke de passet 

overens med de som var ønskelige. Underveis i soningsprosessen gjør altså fengselet, i sin rigide 

natur, så at den innsatte endrer synet på seg selv, slik at det passer overens med det bildet 

fengselet ønsker (Crewe 2011a: 516). Med andre ord krenkes de innsattes personligheter og 

formes til å få institusjonelle identiteter (Goffman 1967; Järvinen og Mik-Meyer 2003: 11), formet 

av de hjelpe-, kontroll- og behandlingstilbudene som finnes. Av den grunn føler ei heller innsatte 

særlig tillit til fengselets psykologer. Mulighetene til å finne ut av personlige problemer utenfor 

institusjonens makt er svært begrenset, og innsatte føler at de og deres problemer er matet inn i et 

institusjonelt maskineri, dras inn i diskursene og transformeres til risiko. Beslutningstakerne i 
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fengselet har all makt, og det er vanskelig for den innsatte å bevise at hans personlighet og 

identitet er noe utenfor kategorien han er blitt plassert i (Crewe 2011a: 517), noe som kan 

oppleves svært frustrerende.  

Til sist skriver Crewe om frustrasjonene ved selvstyre (2011a: 518). I følge Sykes (2007) var tapet 

av autonomi en av byrdene ved inkapasitering som skaper store frustrasjoner for den innsatte. 

Tapet av autonomi føles fortsatt frustrerende, men ikke lenger det at de er objekter for direkte 

makt og regulering, men heller at de ansatte ofte lar dem være i fred. Dette betyr derimot ikke at 

det er mangel på maktutøvelse, og ei heller at de innsatte har regien. Det er fortsatt de ansatte 

som «styrer showet». I den myke fengselsformen, brukes ikke lenger direkte makt for å disiplinere 

innsatte. I motsetning til tidligere gis den innsatte nå større autonomi, den er dog begrenset, men 

de engasjeres i prosessen med å styre seg selv, og gis ansvar for et økende antall avgjørelser. Som 

regel blir innsatte hverken overlatt til seg selv eller kommandert til å handle på bestemte måter. 

At de innsatte får så stor tillit og valgfrihet – og med det ansvar, kan føre til at de er utsatt for 

høyere risiko for at følelser av angst og maktesløshet ledes frem. De innsatte «trår ikke forsiktig» 

på grunn av betjentene, men fordi han selv kan komme til å ødelegge den situasjonen han er i, og 

de privilegiene han har mulighet til å tjene. Innsatte er nå nødt til å styre og overvåke livet sitt i 

større grad, for eksempel når det kommer til selskapet de velger og måten de ter seg på. De må 

altså regulere de sosiale valgene de må utføre i hverdagen, og føler dermed at de må trå meget 

forsiktig, for ikke å ødelegge for seg selv. Innsatte er fra kriminalomsorgens side forventet å være 

engasjerte i egen «straffeadministrering», selv om de ikke egentlig har noen reell stemme (Crewe 

2011a: 518-520). 

 

3.4 Dybde, vekt og tetthet 

Depth, weight, og tightness, her oversatt til ‘dybde’, ‘vekt’ og ‘tetthet’, er metaforer for de ulike 

frustrasjonene ved å sone i fengsel. Byrdene ved soning er som vi ser over blitt dokumentert i 

flere tilfeller og på flere måter tidligere. Derimot er ikke byrdene blitt konseptualisert, eller skilt 

konseptuelt fra andre typer byrder ved straff (Crewe 2011a: 520). Det er her gjort et forsøk på å 

begrepsfeste variasjonene som finnes i opplevelsen av å sone i fengsel. For det er ikke sånn at den 

er lik for alle. Tvert i mot, varierer dem fra person til person, til og med mellom de som soner på 

samme avdeling. Begrepene kan altså brukes som et slags vokabular for å beskrive 

fengselsstraffens byrder og frustrasjoner i all sin kompleksitet, ikke som en skala som måler mer 
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eller mindre, men delt opp i ulike aspekter som peker på forskjellige sider ved 

fengselsopplevelsen.  Et slikt rammeverk gir oss dermed muligheten til å sette ord på hvordan det 

føles å sone i fengsel, ikke bare hva som oppleves.  

 

3.4.1 Dybde 

Når King og McDermott i sin analyse The State of Our Prisons (1995) omtalte begrepet dybde5 talte 

de generelt om å være innsatt i høysikkerhetsfengsel eller under svært kontrollerte forhold, dypt 

innebygget i fengselets sikkerhets- og kontrollsystemer, og at de også var langt unna, kanskje flere 

år, fra løslatelsen. Begrepet formidler altså en følelse av å være begravd under overflaten hvor 

friheten er, at man som innsatt på en måte er «under jorda», langt vekk fra friheten (Crewe 2011a: 

521). En enkel begrepsdefinisjon kan være ‘distansen mellom fengselet og verdenen på utsiden, 

hvor distanse har en nærmest bokstavelig mening i tillegg til den metaforiske meningen’ (Crewe 

2015: 54). En slik definisjon omfatter lengde på dommen, altså temporal distanse fra løslatelse, i 

tillegg til nivåer av sikkerhet og kontroll som bidrar til innsatte også føler avstand til deres egen 

eksistens, og grad av frihet og kroppslig autonomi. Straffens dybde har en tendens til å være 

koblet med fengslenes sikkerhetsnivå, da institusjoner med høyere sikkerhet vanligvis legger flere 

restriksjoner på de innsatte og også utsetter dem for hyppigere søk og testing (Liebling 1999: 152; 

Crewe 2015: 54-55). Med andre ord, graver høyere sikkerhetsnivåer innsatte dypere under 

straffens overflate – altså lengre fra friheten. 

 

3.4.2 Vekt 

King og McDermott (1995) refererte til begrepet vekt som den nesten håndgripelige byrden ved 

visse soningstyper. Opplevelse av provokative og smålige ansatte, en hverdag gjennomsyret av 

regler eller dårlig fengselsstandard, er forhold som kan føles tunge for de innsatte – som en vekt 

på deres skuldre (King og McDermott 1995: 89; Crewe 2011b, 2015; Crewe mfl. 2014: 388). Om 

                                                 
5 Det var Downes (1988) som først introduserte begrepet ‘dybde’ i sin analyse Contrasts in Tolerance. Noen av elementene ved 

soningen han i den sammenheng refererte til reflekterte systemiske utfordringer som for eksempel kvaliteten på mat og klær, 

innsatteinntekten, hygienefasiliteter og regler for ringing, sending av brev og besøk, i tillegg til relasjonelle utfordringer - særlig 

mellom betjent og innsatt. King og McDermott (1995) på sin side mente at det Downes refererte til bedre kunne fanges opp av 

begrepet ‘vekt’.  
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soningen veier tungt, kan det altså komme av relasjonen mellom innsatte og ansatte, hvilke 

rettigheter og privilegier som finnes og også her, graden av disiplin og kontroll. Samtidig er det 

også flere andre forhold som kan spille inn. Som vi så tidligere, kan det sies at den nordiske 

fengselsmodellen er mykere sammenliknet med flere andre land. Kan det dermed sies at soningen 

i disse landene veier mindre på de innsattes skuldre? Det er ofte tatt for gitt at maktanvendelse i 

fengsel er ansett som noe tungtveiende, og dermed at mykere soningsformer er mindre tunge enn 

der det anvendes større makt. Vekten trenger dog ikke nødvendigvis å veie tungt. Det kan sies at i 

enkelte tilfeller har en sannhet ved seg, men at det likevel ikke er gitt at lettere soningsforhold 

gjør av soningen oppleves lettere for insatte (Crewe mfl. 2014). Myk makt tvinger altså innsatte til 

å regulere seg selv, og fraværet av overvåkning fra autoriteter kan føre til et hardere fengselsmiljø, 

og dermed en tyngre hverdag i fengsel (Crewe 2011b).  

 

3.4.3 Tetthet 

Stort sett er beskrivelsen av fengselet som et sted som innehar en autoriet over mennesker som 

føles tungt og nedtrykkende og tvingende, ikke lenger måten innsatte beskriver 

fengselshverdagen. Med oppmykningen i soningsforholdene har også dybde og vekts karakter 

endret seg noe.  Opplevelsen av byrdene ved soning er kompleks, og fanges i følge Crewe (2011a; 

2015: 58) ikke lenger opp tilstrekkelig godt nok av dybde og vekt. Tetthet er et tredje begrep for å 

på best mulig måte fange opp sider ved både dybde og vekt, og innebærer at autoriteten oppleves 

som både myk og lett, og hard og nedtrykkende på samme tid. Tetthet fanger opp den innsattes 

følelse av spenning og angst som genereres av usikkerhet i bekymring for å gjøre feil, den er 

altomfattende og invaderende, henvender seg til både kropp og sinn, og fremmer på den måten 

selvregulering i alle handlingsrom. Straffen skal altså ikke gnage på den innsatte, men er 

subjektiverende, med ønsket om å skape en «ny person» og også objektiverende ved at denne 

personen er en noe fremmed versjon av selvet. Med et slikt utgangspunkt kan det trekkes tråder 

mellom tetthet og Foucaults governmentality-begrep (Foucault 1982; Garland 1997), som handler 

om å skape selvregulerende, ansvarlige og konforme individer som fungerer i samfunnet (Crewe 

2009: 138-139). Dog handler governmentality om å utøve makt over frie individer, noe innsatte til 

sammenlikning ikke er. Derimot har oppmykingen i straffen gitt innsatte større autonomi, og 

denne makt på distanse-tankegangen gjør så at individets handlinger gir konsekvenser og 

belønninger til dem selv (Crewe 2011b: 456), og som en konsekvens blir det å være innsatt mer 

krevende (Crewe 2015: 58).  Denne myke makten tvinger altså innsatte til å regulere alle sider ved 
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dem selv. Det er ikke synlig for alle innsatte, og alle er ei heller gjenstand for maktens krav. For 

andre, kan det derimot skape store følelser av illegitimitet og harme (Crewe 2011b: 463). 

 

3.5 Utlendingsspesifikke frustrasjoner 

Som nevnt over er byrdene ved soning blitt undersøkt med utgangspunkt i flere ulike grupper og 

arenaer, også utlendinger som er fokuset i denne sammenheng. Å være utenlandsk statsborger i 

det landet man soner i, bringer med seg enkelte spesialiserte byrder som kan oppleves svært 

frustrerende for den innsatte. Innledningsvis så vi at samfunnet har fått en mer ekskluderende 

holdning til ikke-borgere, og at de lett stemples som kriminelle. Aas (2013b, 2014) skriver at 

straffesystemet er delt i to, det ordinære for nordmenn og det ekstraordinære for utlendinger (se 

også Johansen mfl. 2013). Straffesystemet for utlendinger er i motsetning til det ordinære, 

velferdsorienterte og inkluderende systemet, åpenlyst ekskluderende, og straffer med tanke på at 

utlendingen skal sendes ut av landet. Det kan derfor sies at straffen ikke bare er knyttet til selve 

lovbruddet, men også til hvem man er. På den måten skapes det et skille mellom «oss og dem», 

som kan resultere i legitimering av holdninger som fungerer ekskluderende på utenlandske 

innsatte. Ugelvik (2017) gjorde undersøkelser i Norges eneste rene utlendingsfengsel, 

Kongsvinger fengsel, og kom derimot frem til at utenlandske innsatte har samme plass i 

Kriminalomsorgen til tross for at de mangler medlemskap til staten, for eksempel når det 

kommer til arbeid, helsetjenester og opplæring (det var dog lagt vekt på engelsk-opplæring heller 

enn norsk, som ville styrket deres bånd til Norge). Her legges det dessuten mer til rette for de 

innsattes bakgrunn. Eventuell diskriminering er her dermed mindre enn i de øvrige fengslene i 

Norge, med mer tilrettelagte bibliotektjenester6, ingen konkurranse med norske innsatte om 

arbeidsplasser, og dessuten får de mulighet for overgang til lavere sikkerhetsnivå i Kongsvinger 

fengsels egen avdeling. Kongsvinger fengsel virker å ha lykkes med å tilpasse prinsippet for 

normalitet til sine utenlandske innsatte (Ugelvik 2017: 414-416). 

Likevel kan vi i Warrs (2016) tekst se at det med bakgrunn i statusen som utlending, vokser frem 

spesifikke byrder for innsatte som soner i et annet land enn de har medlemskap til. Å være 

utenlandsk i fengsel, særlig mørkhudet, gir den innsatte mindre myndighet og gjør de mer sårbare 

(Kruttschnitt mfl. 2013: 492). Warr (2016) kommer i sin tekst fremt til at berøvelsen av visshet, 

legitimitet og håp er de største for utenlandske innsatte.  

                                                 
6 En ekstra bibliotekar med ferdigheter i russisk og litauisk er ansatt i en 40 prosent stilling (Ugelvik 2017: 414). 
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Uvissheten er i stor grad knyttet til spørsmål om løslatelse og deportasjon. Mange utenlandske 

innsatte har også en pågående utlendingssak hos UDI. Ofte handler det ikke bare om løslatelse, 

men også om man vil bli internert, og etter en ubestemt tid bli sendt tilbake til hjemland eller 

landet han først hadde asyl i. Fra denne uvissheten, springer også økt usikkerhet ut på grunn av 

kommunikasjonsutfordringer i den sterkt byråkratiske justissektoren. Reglene oppleves uklare, 

noe som kan komme av at den blir kommunisert for dårlig. Mangel på språkforståelse gjør at 

informasjonsutveksling blir en større utfordring for de innsatte å navigere seg i byråkratiet (Warr 

2016: 307). Usikkerhet rundt egen sak er en av årsakene til at utenlandske innsatte føler 

usikkerhet rundt egen fremtid. De vet ikke når de skal løslates eller om de blir løslatt, noe som 

gjør det vanskelig å planlegge fremtiden, og går ut over den innsatte, men også den innsattes 

pårørende (Warr 2016: 308-309).  

At utenlandske innsatte blir frarøvet legitimiteten innebærer at de ikke føler de kan godta 

fengslingen. Legitimitet er et komplekst begrep. Wrongs (1995) beskrivelse indikerer at 

makthaverens makt er legitimert når mottakeren aksepterer og deler verdiene som ligger til grunn 

for at makten blir utøvd (Warr 2016: 310). Mange aksepterer ikke egen dom, og dermed oppfatter 

de ei heller begrunnelsen for straffen som legitim. I praksis frarøves de midlene som kunne 

legitimert deres opplevelse av soningen. De fleste innsatte, også utenlandske, er innforstått med 

at de må straffes for kriminalitet. Derimot er det vanskelig for dem å akseptere videre fengsling, 

som ikke grunner i kriminalitet, og heller ikke nødvendigvis annen risiko. En slik situasjon gjør så 

at midlene den innsatte har for selv å bedømme sin plassering som innsatt blir bragt i vanry. 

Legitimiteten står også i fare da utenlandske innsatte føler at de vanlige fengselsreglene og 

rutinene ikke gjelder på samme måte for dem som for statsborgere, nettopp på grunn av deres 

status. Dette betyr at det som i utgangspunktet er et delt verdisett, blir revet fra hverandre, og 

gjør det vanskelig for den innsatte å rettferdiggjøre behandlingen han får (Warr 2016: 311). Som 

utenlandske blir innsatte også frarøvet muligheten for forbedring i fengsel, da mange 

rehabiliterende- og reintegrerende tiltak er ikke alltid tilrettelagt for utlendinger (Warr 2016: 313). 

Til sist, skriver Warr (2016), blir fengslede utlendinger frarøvet håp. På sett og vis springer det ut 

fra berøvelsen av visshet og legitimitet. Deres manglende muligheter til å planlegge fremtiden, 

usikkerheten rund når og hvor de løslates og mangel på tilgang til rehabiliterende tiltak gjør så at 

håpet de (kanskje) har hatt under soningstiden, rives vekk fra dem. Særlig er dette utfordrende for 

de som også har familie utenfor murene.  Ord som håpløshet, fortvilelse og sorg ble brukt for å 

beskrive situasjon de befant seg i, hvor de følte seg overkjørt av systemet, og at de ikke fikk 

muligheten til å bevise at er eller har blitt gode mennesker (Warr 2016: 313-315).  
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Sykes (2007: 76) sammenliknet innsattes status med statusen til et «hjelpeløst barn» i den voksne 

verden. Utenlandske innsatte kan ha forsterket følelse av dette, da denne håpløsheten og 

hjelpeløsheten, ikke bare kommer fra innsatt-statusen, men også fordi de ikke er fulle medlemmer 

i det samfunnet de likevel er en del av under soningstiden, med den kunnskap som trengs om 

normer og regler (Kruttschnitt mfl. 2013: 494).  Medlemskap, eller medborgerskap, har 

potensialet til å inkludere individer i en sosial kontrakt, eller ekskludere dem fra den, og begrenser 

individers rettigheter og privilegier til de som er medlemmer av den sosiale kontrakten mellom 

individene og staten. (Stumpf 2006: 377). Aas (2013a: 89) skriver om hvordan statsborgerskapet 

er blitt en viktig del av samtidens straffemetoder. Hun definerer statsborgerskap som koplingen 

mellom individ og stat, og hovedprinsippet i organisering og regulering av et individs tilgang til de 

privilegier som staten tilbyr, i tillegg til grunnleggende rettigheter som for eksempel retten til å 

stemme eller til å arbeide (Aas 2013a: 232). Statsborgerskapet er og en del av offentlig rett, der 

det offentlige tradisjonelt er blitt ansett som et nasjonalt publikum. Denne oppfatningen av det 

nasjonale som det normale er med på å påvirke straff av ikke-statsborgere. Individet som mangler 

statsborgerskap, er i denne sammenhengen alienert, og annerledes, og faller utenfor den nasjonale 

rammen som normal. Aas (2014: 529) skriver at medlemskap for ikke-statsborgere er 

medlemskap på prøve, som kan trekkes tilbake gjennom straff. Det medlemskapet en ikke-

statsborger har i staten, er meget uvisst og vaklende, da man kan sendes ut, til tross for at man 

kan ha sterke følelsesmessige og fysiske bånd til staten. 

 

3.6 Positiv kriminologi 

Noe som veldig enkelt kan identifiseres i studiene og teoriene over, er at de er byrdeorienterte 

(man kan også i noen grad si lidelsesorientert), noe kriminologisk og sosiologisk forskning ofte er. 

Tradisjonell forskning har ofte dreid seg om å stille seg kritisk til hvordan samfunnet fungerer, 

man har hatt en søken etter feil, mangler og problemer som erkjennelsesledende interesse 

(Habermas 1969). Aakvaag peker derimot på hvordan sosiologien er todelt, og skiller mellom 

«negativ» (kritisk) og «positiv» (konstruktiv) sosiologi. Det negative aspektet, som peker på ufrie, 

urettferdige og ufornuftige sosiale ordninger, og et positivt aspekt, som er et rammeverk som kan 

analysere hva som faktisk fungerer i samfunnet, hvorfor det fungerer og også hvordan det kunne 

fungert enda bedre. Med et annet utgangspunkt kan vi altså synliggjøre også de positive sidene i 

samfunnet (Aakvaag 2010: 391, se også Aakvaag 2013).  For veldig mye i det norske samfunnet er 

jo bra? Og den norske kriminalomsorgen er som vi så tidligere omtalt som meget human. 
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Begrepet ‘positiv kriminologi’ ble først introdusert av Gottfredson og Hirschi (1987), som 

definerte begrepet i retning av en positivistisk-empirisk kriminologi. Det er ikke i den forståelsen 

begrepet skal brukes her. Ronel og Elisha (2011) introduserte senere begrepet, slik det skal brukes 

her. Den positive kriminologien er basert på positiv psykologi, studiet av positive erfaringer, som 

blant annet legger vekt på effekten av positive opplevelser for enkeltindivider, og ser hvordan 

slike erfaringer kan inspirere til positive handlinger (Ronel mfl. 2013: 134). Perspektivet kan ikke 

omtales som en teori, men kanskje heller nettopp som et perspektiv, eller en retning som 

inkorporerer flere ulike, kjente og ukjente, teorier og modeller, blant annet ‘restorative justice’ 

(gjenopprettende prosesser) og ‘desistance’-teorier. Den utfordrer kriminologiens tradisjonelle 

fokus på negative elementer, og legger heller vekt på mellommenneskelig interaksjon og 

inkludering som oppleves positivt av de individene som er i fokus, og kan fremme det å avstå fra 

kriminalitet (Ronel og Segev 2014: 1389). At denne positive vinklingen ikke er noen teori per se, 

er en grunn til at den ikke inneholder retningslinjer for hvordan praksisen kommer til uttrykk i 

forskning eller i rettssystemet. Likevel man si at de kriminologiske teoriene og modellene som er 

innbefattet i det positive kriminologiske perspektivet deler to fellestrekk. For det første må de 

oppleves som positive av de individene som er i målgruppen, for det andre kan de hjelpe disse 

personene i å avstå fra kriminalitet eller annen avvikende adferd (Ronel og Elisha 2011, Ronel 

mfl. 2013). Perspektivet innbefatter teorier som fokuserer på positive erfaringer som distanserer 

individer fra avvik og kriminalitet, for eksempel gjennom ulike terapeutiske programmer og 

intervensjoner, gjennom vektlegging av positive sosiale elementer, for eksempel aksept og 

vennlighet eller basert på positive personlige faktorer, for eksempel holdninger og moral (Ronel 

og Elisha 2011: 307). I det følgende vil det videre redegjøres for ‘positiv kriminologi’ i et straffe-

perspektiv, som et komplimenterende konsept til teoriene vi har sett på til nå, nemlig om byrdene 

ved å sone i fengsel, for siden å kunne si noe om de positive opplevelsene som kom frem i 

datamaterialet. 

 

3.6.1 Straff som virker 

Det kan sies at straff kan skje på to måter. For det første på en måte som skader lovbryteren og 

dens interesser, eller på en måte som fremkaller en mer positiv form for gjengjeldelse (McNeill 

2015). Rehabilitering kan også forklares på ulike måter, blant annet ved at det innebærer å endre 

individers motiver og tilbøyeligheter eller at det innebærer å bedre individers ferdigheter, kapasitet 

og muligheter (Schinkel 2014: 29). Positiv kriminologi har å gjøre med intervensjoner for å hjelpe 
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involverte i kriminalitet (også ofrene og andre involverte i tillegg til lovbryteren), for å endre en 

person til det vi ser på som et bedre menneske. Rehabiliteringen i henhold til positiv kriminologi 

altså gjøres gjennom å gi den innsatte positive opplevelser, som gjør at han endrer tenkemåte, og 

dermed begynner å handle på mer positive måter. Ideen om rehabilitering er også svært viktig for 

de innsatte selv. Det gir de troen på at det er mulig å endre seg, og til å skape en selvnarrativ som 

fengslingen former til å bli positiv (Schinkel 2014: 60). «Straff som virker» er en del av tittelen på 

Stortingsmelding 37, som sier at Kriminalomsorgen skal rehabilitere innsatte i norske fengsler, 

slik at de skal fungere godt i, og bidra til, det konforme samfunnet etter endt 

straffegjennomføring (St.meld. nr. 37).  Dette er altså et stort fokus i Kriminalomsorgens arbeid, 

og kommer vanligvis til uttrykk blant annet gjennom arbeids- og utdanningstilbud, miljøarbeid og 

ulike programmer, for eksempel sinnemestringskurs. Å rehabilitere en innsatt kan følgelig skje på 

flere ulike måter, da også folk er forskjellige, derfor er det viktig å møte de innsatte som 

enkeltindivider i en slik sammenheng. Det som fungerer for en, fungerer ikke nødvendigvis for 

en annen. Nettopp dette er det den positive kriminologien har kapasitet til, da den er holistisk, og 

ser hele individet, både dets positive og negative sider (Ronel og Segev 2014: 1394). Når det 

kommer til straffe-feltet innen kriminologien, har et av målene vært å utvikle terapeutiske og 

rehabilitative programmer for innsatte, med et mål om å gjenopprette god oppførsel og 

vurderingsevne (rasjonalitet) slik at de kan reintegreres inn i samfunnet med suksess, og dermed 

også redusere antall tilbakefall (Ronel og Elisha 2011: 314). Det hele handler altså om 

ansvarliggjøring (Ronel mfl. 2013: 135; Sexton 2015), slik at de handler etter hva som er ønsket 

under og etter soning (Foucault 1982, Garland 1997). 

De senere år er det blitt utviklet et relativt vidt spekter av ulike programmer som skal hjelpe til 

med å endre den innsatte. Tilbud om utdanning, arbeid og hjelpe-programmer er en del av det 

Ronel og Elisha (2011) drar frem som viktige rehabiliteringstiltak, i tillegg til at arbeidet 

betjentene utfører – miljøarbeid – er meget verdifullt (Ronel og Segev 2014: 1395). Gjennom 

utdanning og arbeid er det mulig å oppnå grader av rehabilitering via arbeidet den innsatte selv 

legger ned, og dermed bidra til at tilbakefallsraten reduseres (Ronel og Elisha 2011: 314). Her kan 

de altså tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter som gjør det mulig for dem å lykkes i det 

konforme samfunnet etter løslatelse, og dermed gir det dem et mer optimistisk perspektiv på 

fremtiden. Programmer og selvhjelpsgrupper som for eksempel AA (Anonyme alkoholikere) er 

kanskje de mest populære programmene i vesten som gir hjelp til at insatte kan endre seg selv. I 

flere norske fengsler finnes det egne rusmestrings-avdelinger. I disse avdelingene er det blant 

annet sosialarbeidere i tillegg til betjenter, og hverdagen er langt mer terapeutisk arrangert enn i 

vanlige fengselsavdelinger. Gjennom slike programmer utfordres de innsatte til å finne andre 
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meninger i livet enn rus, og motiverer dem for livet etter soning. Slike programmer er også viktige 

for at den innsatte bedre skal kunne håndtere eller takle straffen sin, og dermed føle mestring7. 

Undersøkelser viser også at slike programmer skaper en moralsk atmosfære, som fører til en 

bedre utvikling av moral hos deltakerne, ved å akseptere, lære og tilpasse seg adferd som er typisk 

for de hegemoniske og konforme verdier og normer, for eksempel det å uttrykke takknemlighet 

eller å gi av seg selv uten å forvente å få noe i gjengjeld (Ronel og Elisha 2011: 315-316). 

Inkludering av positive elementer, slik som håp, takknemlighet, glede og optimisme, i 

behandlingen av innsatte kan hjelpe til med å endre enkelte negative personlighetstrekk, slik at 

innsatte for eksempel kan klare å kontrollere sinnet sitt bedre. Dette kan også gjøres gjennom 

alternative aktiviteter, for eksempel trening, som i Ronel mfl. (2013) artikkel om Vipassana8-kurs i 

fengsel. Slike aktiviteter, og også utdanning og arbeid, er med på å utfordre og gi mestringsfølelse 

til deltakerne. Dette stimulerer positive følelser og kan være med på å styrke bildet de har av seg 

selv. Dermed reduseres negative følelser og opplevelser som for eksempel skepsis og 

maktesløshet (Ronel og Segev 2014: 1401). 

Når det kommer til de innsattes relasjon til betjenter og andre ansatte er denne relasjonen meget 

viktig for rehabiliteringsprosessen, og er også et av de praktiske prinsippene for positiv 

kriminologi (Ronel og Segev 2014). Også Sparks, Bottoms og Hay (1996) skriver at forholdet 

mellom innsatte og ansatte er svært viktig, og er med på å gjøre så at innsatte anser straffen som 

rehabiliterende i større grad (se også Schinkel 2014: 13). Hvordan betjenter møter og behandler 

den innsatte som enkeltindivid bør i en grad være forbilledlig, altså optimistisk, løsningsorientert 

og med et forsøk på å skape nærhet i relasjonen dem i mellom, og gjennom den gode relasjon 

påvirke den innsatte i positiv retning ved å promotere god adferd, redusere negative holdninger 

og handlinger og med det redusere tilbakefall (Ronel og Segev 2014: 1397). Det er altså en fordel 

i rehabiliteringsprosessen at betjentene går foran som forbilder, og viser hva slags adferd som er 

ønsket. Det kan være vennlighet, tålmodighet, punktlighet og liknende. For gjennom gode 

relasjoner og positive erfaringer, kan de innsatte adoptere disse, og utvikle egenskaper i mer 

positive retninger enn tidligere.  Den positive kriminologien er fremtidsrettet og ser på styrker 

heller enn svakheter. Betjentenes rolle er derfor særdeles viktig, også for å synliggjøre en positiv 

utvikling da det er de som omgås de innsatte mest (Ronel og Segev 201: 1399).  

                                                 
7  Såkalte ‘coping mechanisms’ er strategiene mennesker ofte bruker for å håndtere spesifikke eksterne og/eller 

interne krav som overgår en persons personlige ressurser. Med andre ord er det måten å takle stress eller vanskelige 

situasjoner eller emosjoner på (Lazarus og Folkman 1988: 310). 

8 Vipassana er en antikk meditasjonsform som stammer fra India (Ronel, Frid og Timor 2013: 137)  
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3.6.2 Endring av selvbilde 

Individer som handler på avvikende måter, er følgelig ulike, som alle andre. Identitetene våre 

varierer, men de aller fleste går gjennom en modningsprosess der de utvikler en mer voksen 

personlighet, blant annet ved å finne nye meninger i livet (Ronel og Elisha 2011: 317; se også 

Maruna 2001; Laub og Sampson 2014). En persons identitet er svært viktig, for det er det som gir 

et bilde på dens verden, og gir mening til denne verdenen (Ronel og Elisha 2011).  Kriminell 

adferd henger ofte sammen med et negativ selvindentitet. Man kan dermed si at de som fortsetter 

med kriminalitet, mislyktes i denne modningsprosessen. Dermed er det å skape et positivt 

selvbilde og gi innsatte en ny mening i livet en del av det som kan hjelpe innsatte til en lovlydig 

fremtid. Rehabiliterende tiltak kan være med på å endre et individs selvbilde, fra et relativt 

negativt et, til å bli positivt. Dette gjennom blant annet mestringsfølelse, fremskaffing av 

kunnskap og arbeidserfaring, og gjennom samhandling og relasjonsdannelse til medinnsatte og 

betjenter, slik vi så over.  

At innsatte ofte har en negativ identitet innebærer at de i mange tilfeller er selvopptatte og som 

regel setter seg selv i sentrum. Dette okkuperer nærmest hele deres bevissthet, og blir dermed 

deres ledende motiv for handling (Ronel og Segev 2014: 1392). Selvsentrertheten eller egoismen 

innebærer en følelse av eksistensiell splittelse, slik at andre mennesker oppleves som objekt-

aktige. Dermed kan individet oppleve enkelte erfaringer knyttet til ensomhet og eksistensiell og 

åndelig fremmedgjøring (Ronel mfl. 2014: 134). Primært er dermed prosessen med å forbedre 

deres identitet, og på den måten redusere tilbakefall hos innsatte ved å overkomme en slik 

splittelse fra det konforme og heller skape tilhørighet. Positiv kriminologi er som nevnt holistisk, 

og har dermed kapasiteten til å se individet som en helhet, altså dets sterke og positive sider i 

tillegg til dets utfordringer. Heller enn å fokusere på de innsattes problematiske sider, og deres 

risiko-faktorer, tillegges de positive sider som kan være med på å endre deres oppfatning av dem 

selv (Ronel og Segev 2014: 1394).  

 

3.7 Trådsamler 

Byrder ved å være innsatt er blitt undersøkt i mange varianter. Sykes’ (2007) klassiske byrder er 

fremdeles aktuelle, til tross for at fengselssystemet har vært i stor endring siden bidraget ble 

skrevet. Likevel er ‘pains of imprisonment’ brukt som utgangspunkt for en hel del nyere 

forskning. Endringen til et mykere fengselssystem, har som vi har sett brakt med seg nye måter å 
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oppfatte soningen på, og tillegge den mening (Schinkel 2014; Sexton 2015). Den har også brakt 

med seg nye former for byrder, nemlig usikkerhet, tap av personlighet og frustrasjoner som følger 

av større grad av selvbestemmelse (Crewe 2011a). Som nevnt har det vokst frem en stor del 

forskning med utgangspunkt i pains of imprisonment. Warr (2016) kom i sin analyse frem til 

spesialiserte byrder som gjelder for utlendinger, innsatte som soner i et annet land enn sitt eget. 

Her dro han frem til at berøvelsen av visshet, legitimitet og håp er de vanskeligste byrdene for 

utenlandske innsatte.  

Kriminologisk fengselsforsking har ofte dreid seg rundt en kritisk holdning med fokus på hva 

som ikke fungerer. Med utgangspunkt i et positivt kriminologisk perspektiv, retter man i 

motsetning fokuset over på det som fungerer. Målet er å få den innsatte til å avstå fra kriminalitet 

etter løslatelse. Det er altså tale om rehabilitering, som skjer gjennom mellommenneskelig 

interaksjon og inkludering. Særlig legges det vekt på rehabiliterende tiltak og relasjonen mellom 

innsatt og ansatt.. De er meget viktige for at den innsatte skal endre selvidentitet, fra negativ til 

positiv, og dermed opptre som en lovlydig borger i det konforme samfunnet etter løslatelse 

(Ronel og Elisha 2011). 

Disse teoriene er utgangspunktet for denne oppgavens analyse, og vil derfor være et viktig 

grunnlag for diskusjonen av funnene gjort i datamaterialet. 
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4 METODE 

 

 

I dette kapittelet vil det redegjøres for de metodologiske valgene som er anvendt for å svare på 

problemstillingen, og grunnen til at de ble ansett som best egnet. Fengselsforskning er en helt 

spesiell type forskning da undersøkelsene gjøres i svært komplekse institusjoner, som også kan 

også være desperate steder hvor informantene er i en svært sårbar situasjon. Nettopp dette kan 

utløse bemerkelsesverdig ærlighet (Liebling 1999: 151-152) fra innsatte. Likevel er innsatte helt 

vanlige mennesker med ulike personligheter, interesser, preferanser og karakteristikker. Det er 

slike enkle ting som kan overses i dagens straffeklima, men som er viktig å ta hensyn til i 

fengselsforskningen (Bosworth mfl. 2005: 251).  

I søken på svar på forskningsspørsmålet ble det i denne sammenheng brukt en kvalitativ 

tilnærming, med intervjuer som metode. Kvalitative data kan gi innsikt i flere aspekter av 

fengselslivet, og kan være nyttige dersom det er et mål å finne ut mer om kulturelle, hierarkiske, 

sosiale og følelsesmessige dimensjoner av livet i fengsel (Beyens mfl. 2015). Metoden anses derfor 

som hensiktsmessig for å fremskaffe en helhetlig og god analyse av de innsattes opplevelser av å 

sone i fengsel. Forskningsintervjuet ble brukt som metode for å oppnå ønsket informasjon fra 

innsatte, da ønsket var å fange opp deres opplevelser og perspektiver på det å sone i det som for 

noen potensielt kan være et helt fremmed land.  

 

4.1 Førforståelse og utgangspunkt 

Det er ingen fasit på hvor mitt faglige utgangspunkt for denne oppgaven kommer fra eller 

hvorfor jeg valgte å skrive om det jeg har skrevet om. Johannessen mfl. (2010) foreslår at 

forskerens perspektiv kan være avhengig av forskerens utdanning og bakgrunn. Ut fra dette har 

jeg under forsøkt å skissere det jeg anser for å være viktige faktorer i forhold til nettopp 

utdanning og bakgrunn.  

Mine studier i kriminologi ved Universitetet i Oslo har selvsagt stor virkning på mitt valg av 

fokus. At jeg i tillegg har arbeidet som vikarbetjent i Ullersmo fengsel, gjør at temaet «straff» ble 

et naturlig valg.  
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Ved Universitetet i Oslo har globaliseringsperspektiver stått sentralt i kriminologifeltet de siste ti-

femten årene. Særlig sammenblandingen av utlendingskontroll og kriminalitetskontroll, som har 

blitt beskrevet med begrepet ‘krimmigrasjon’ (Stumpf 2006; Aliverti 2013), har vært gjenstand for 

mye forskningsvirksomhet. På bachelornivå handlet oppgaven min om at straffeloven og 

utlendingsloven har fått flere fellestrekk, og hvordan det kommer til uttrykk i institusjonelle 

praksiser. Denne forskningsinteressen ønsket jeg å videreføre i og med masteroppgaven. 

En annen bakgrunn for interessen min er at jeg ved siden av studiene har arbeidet som vikar i 

Ullersmo fengsel, et høysikkerhetsfengsel med flere underavdelinger. En stor andel av de innsatte 

i Ullersmo er uten norsk statsborgerskap, og skal sendes ut av landet etter endt soning. Etter mye 

prat med de innsatte, har jeg forstått at mange er veldig usikre, særlig med tanke på egen og 

familiens fremtid. Slike samtaler er med å bekrefte at en mer systematisk studie av utenlandske 

innsatte og deres erfaringer med fengselssoning i Norge vil kunne være nyttig. Blant annet har 

innsatte pratet om frustrasjoner rundt mangel på kontakt med familien, særlig barna i tillegg 

usikkerhet rundt fremtiden og rettssystemet. 

Disse erfaringene, blant andre, har hatt og har fortsatt påvirkning på meg som person og mitt syn 

på andre mennesker. Jeg engasjerer meg i menneskelig urettferdighet og maktulikhet, og tror at 

mange mennesker i vanskelige situasjoner i Norge blir behandlet urettferdig, som igjen har stor 

påvirkning på deres vanskelige situasjon. Om mine holdninger har hatt innvirkning på 

datainnsamlingen og dataene er vanskelig å vite, dog er jeg antakelig farget av mitt syn på 

mennesker og samfunn, noe som gjorde at jeg følte jeg hadde forståelse for informantenes 

perspektiver og fortellinger om deres erfaringer, både positive og negative som sådan.  

At jeg velger å skrive en masteroppgave med utenlandske innsatte som tema er nok en følge av 

de nevnte faktorene, og sikkert flere andre. Det er viktig, både for min egen del som forsker og 

for leseren, å være klar over at fokuset i oppgaven min vil avhenge av min forforståelse av feltet. 

 

4.2 Metode: intervjuer 

På grunnlag av det overnevnte ble altså intervjuer benyttet som metode. Det kvalitative 

forskningsintervju kan ta flere former, her er det utførte semistrukturerte livsverdenintervjuer. 

Det innebærer at jeg hadde en intervjuguide som var utformet på forhånd slik at alle 

informantene fulgte samme intervjustruktur, men som samtidig gav rom for informanten til å 

styre samtalen (Halvorsen 2008: 137). Målet med slike dybdeintervjuer er hovedsakelig å skape en 
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relativt fri samtale som kretser rundt temaer som forskeren har fastsatt på forhånd (Tjora 2010: 

90). Dette skal gi informanten mulighet til å reflektere over egne erfaringer og meninger knyttet 

til det aktuelle forskningstemaet. Med dybdeintervjuer er man ute etter informantenes meninger, 

holdninger og erfaringer, altså er vi ute etter deres livsverden – verden slik vi møter den i 

dagliglivet (Tjora 2010: 91; Kvale og Brinkmann 2015: 45-46). 

 

4.2.1 Adgang til feltet  

I mange tilfeller kan det være en utfordring for forskeren å få adgang til det ønskede feltet. Dette 

kan være særlig utfordrende for undersøkelser som berører sensitive temaer og/eller utføres i mer 

eller mindre lukkede institusjoner, for eksempel fengsler (Liebling 1999; Crewe 2009), i dette 

tilfellet begge deler. Å skaffe slik tilgang til feltet er ofte en lang forhandling mellom forskeren og 

ulike portvakter, da forskningen må godkjennes fra flere hold.  At denne prosessen kan være 

krevende og frustrerende og en stor tålmodighetsprøve har også undertegnede til tider fått kjenne 

på, da det i perioder har føltes umulig å gjennomføre prosjektet og det man har mest lyst til er å 

gi opp. Men takket være god hjelp og et godt samarbeid med de gjeldende institusjoner, og en 

god dose tålmodighet gikk det likevel i orden. En forenklet versjon av adgangsprosessen går som 

følger: 

Etter endring i planene når det gjelder tema for oppgaven, søkte jeg om godkjenning av 

prosjektet til NSD og Kriminalomsorgen region øst. NSD godkjente søknaden i løpet av kort tid. 

Etter samtaler med inspektør i fengselet hvor jeg var ansatt, hadde jeg fått godkjenning fra det 

holdet om å utføre intervjuer med de innsatte der. Kombinasjonen av rollen som forsker og 

rollen som betjent var imidlertid problematisk for Kriminalomsorgen region øst. For å kunne 

gjennomføre prosjektet var jeg dermed nødt til å endre hvilke fengselsinstitusjoner hvor 

intervjuene skulle utføres. Dette ble gjort med hjelp fra kontaktperson i Kriminalomsorgen 

region øst. Det ble mye frem og tilbake med e-poster og telefonsamtaler før det hele endelig gikk 

i boks i slutten av november måned. Fra godkjenningen var i boks, gikk ting svært raskt, og etter 

tilrettelegging og hjelp fra fengselslederne i de respektive fengslene ble det i månedsskiftet 

mellom november og desember klart at jeg skulle gjennomføre intervjuene i to fengsler på 

Østlandet. 
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4.2.2 Rekruttering 

Rekruttering og valg av informanter måtte skje etter retningslinjer fra kriminalomsorgen. Disse 

retningslinjene sier at kontakt med innsatte som hovedregel skal finne sted gjennom 

kriminalomsorgen (Justis- og politidepartementet 2007). Rekrutteringen skjedde i regi av 

Kriminalomsorgen region øst som gjennom fengselsledelsen i de respektive fengslene gav 

informasjonsark (se vedlegg 2) til de aktuelle innsatte. På bakgrunn av denne informasjonen 

vurderte de innsatte selv om de ville delta i studien. Informantene ble forespurt på grunnlag av 

statsborgerskap og språkferdigheter, det er altså et strategisk utvalg, i motsetning til tilfeldige 

utvalg som gjøres i kvantitative undersøkelser. Ordet «utvalg» kan dog diskuteres, da 

informantene jo ikke er valgt, men deltar av eget ønske. På den måten fikk jeg informanter som 

kunne uttale seg om de temaene jeg var interessert i å vite mer om (Tjora 2010: 128).  

 

4.2.3 Informantene 

Da målet var oppnåelse av innsikt i utlendingers opplevelser av å sone i fengsel i Norge, var det 

visse betingelser til den som skulle delta i intervjuundersøkelsen. Utvalget var som nevnt 

strategisk ved at informantene representerer egenskaper som er relevante for problemstillingen – 

at de er utenlandske og at de sitter i fengsel i Norge. Fordi det handlet om innsamling av 

personlige og nærgående temaer ble det Thagaard (2009: 56) omtaler som tilgjengelighetsutvalg 

på samme tid benyttet. Altså en utvelgelsesmetode som sikrer et utvalg av informanter som 

ønsker å delta i undersøkelsen. I kapittel 1 ble det diskutert hva begrepet ‘utlending’ innebærer i 

fengselssammenheng. Hvilke land eller deler av verden de var fra kunne potensielt ha noe å si på 

resultatet i denne undersøkelsen. Jeg anså det imidlertid som interessant uansett om informanten 

var fra Polen, Irak, Russland eller Sverige. Utvalget består av seks mannlige innsatte i en alder fra 

21 til 38 år. Det var et ønske at informantene skulle ha noe fengselserfaring. Det innebærer ikke 

nødvendigvis lang erfaring, men at de hadde kjennskap til livet i fengsel. Utvalget består både av 

varetekts- og domssonere, hvorav fem var i varetekt i påvente av dom. Hvilken soningstype 

informanten soner under ble ikke sett på som avgjørende, men heller nyttig med tanke på at det 

kan gi økt innsyn i ulike typer soningsforhold. For at jeg skulle få tilstrekkelig med informasjon 

var det viktig at informantene behersket noe norsk, andre skandinaviske språk eller engelsk, slik 

at det ble mulig å kommunisere på en god måte. To av informantene kommuniserte på 

skandinaviske språk, de andre på engelsk på ulike ferdighetsnivåer. Kommunikasjonen gikk for 
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det meste fint, med unntak av noen situasjoner, dette kommer jeg tilbake til. Når jeg nå ser 

tilbake ble aldri språk noe stort problem.   

 

4.2.4 Bakgrunn for deltakelse 

Informantenes bakgrunn for å delta i intervjuundersøkelsen er vanskelig å vite, og kan være flere. 

På forhånd briefet jeg hver enkelt om hvordan jeg så for meg intervjusituasjonen og at jeg ikke 

kunne fungere som noen mellommann mellom dem og autoriteter (Schlosser 2008: 1512; Kvale 

og Brinkmann 2015: 160). Det ble altså gjort klart at jeg ikke hadde noen mulighet til å påvirke 

når det kom til saksbehandling eller gi annet som kunne gi dem noe de så som fordelaktig. Ei 

heller noen ulemper. I tillegg informerte jeg om formålet med intervjuet og spurte om det var noe 

informanten ønsket å spørre om. Hvorfor ville de da snakke med meg? Bosworth mfl. (2005) tok 

opp dette spørsmålet i en artikkel skrevet i samarbeid med fire innsatte som tidligere var hennes 

informanter. Her kommer de frem til at informantene har ulike motiver for å snakke med 

forskeren. De kan ønske å bidra med sine erfaringer og kunnskap, det å snakke med forskeren 

kan oppleves som et ålreit tidsfordriv, og deltakelsen kan gi et emosjonelt utbytte (Bosworth mfl. 

2005).  I dette tilfellet tror jeg at informantene hadde en del å si om fengselsvirkeligheten, og at 

de satte pris på at noen ønsket å høre dem og også å få formidlet deres perspektiver. Det var 

særlig etter at intervjuene var avsluttet at informantene ved flere anledninger dro frem dette og at 

de syns det var positivt at noen ønsket å sette fokus på dem som en fengselsgruppe.  

 

4.2.5 Om intervjuene 

Intervjuene skjedde over en periode på omtrent tre uker, fordelt på fire ulike dager. Utførelsen av 

intervjuene anses som semistrukturert, noe som innebærer at jeg på forhånd hadde en oversikt 

over hvilke temaer som skulle undersøkes. Ved hjelp av en intervjuguide (se vedlegg 1) med seks 

hovedspørsmål og en sjekkliste med omtrent 60 punkter, ble flere temaer gått gjennom, blant 

annen generell opplevelse av fengselshverdagen, opplevelse av frihet, tanker om fremtiden og om 

å være utlending i fengsel. Hvilken rekkefølge temaene ble snakket om i ble ikke lagt vekt på, og 

varierte noe mellom intervjuene (Postholm 2010: 78). Samtalen var altså verken helt åpen eller en 

lukket «spørreskjemasamtale». Når det er sagt hadde jeg på forhånd et ønske om at 

intervjusituasjonen skulle være tilnærmet en uformell samtale mellom forsker og informant for å 
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oppnå trygghet for informanten, slik at han ikke ville være redd for å åpne seg, noe den også ble. 

Dette kommer jeg tilbake til. 

Intervjusituasjonen ble lagt opp i tråd med Tjoras (2010: 96) struktur, hvor intervjuet går 

gjennom tre faser. Som man kan se i intervjuguiden (se vedlegg 1), startet jeg opp med enkle, 

konkrete spørsmål om blant annet alder, hjemland og familie. Videre ble det stilt 

refleksjonsspørsmål, som er det som danner selve kjernen i intervjuet. Her var det seks 

hovedspørsmål, og en lengre sjekkliste for temaer jeg ønsket å vite mer om. Til sist stilte jeg 

avrundingsspørsmål, som jeg formulerte som oppsummeringsspørsmål, av typen «Hvilke positive 

opplevelser tar du med deg fra tiden i fengsel?» eller «Hva er det vanskeligste med å sitte 

fengslet?». Avrundingen normaliserer situasjonen mellom forsker og informant som normalt sett 

ikke ville hatt en så personlig samtale (Tjora 2010: 97). Da selve intervjusituasjonen var over, ble 

det også pratet om løst og fast, alt fra samfunnsutfordringer til oppussing og reising før vi ble låst 

ut og gikk til hvert vårt. 

Jeg fikk under alle intervjuene anvende fengslenes besøksrom. På den måten var informanten og 

jeg fullstendig på tomannshånd under alle intervjuene, og måtte kalle på betjentene for å bli låst 

ut ved gjennomført samtale. Ved en anledning ble jeg på grunn av et avbrudd nødt til å dele opp 

intervjuet i to. Da ble det med hjelp fra betjentene avtalt nytt tidspunkt for å fullføre intervjuet. 

På forhånd hadde jeg beregnet omtrent en time per intervju. Det viste seg at tidsbruken stort sett 

lå mellom en og to timer per samtale, men varierte derimot i stor grad fra informant til informant, 

da det ved et tilfelle ble brukt over to timer. Kun to av intervjuene ble gjennomført på norsk, 

resterende ble derfor transkribert og oversatt til norsk av undertegnede.  

Dataene ble lagret ved at jeg noterte for hånd underveis i samtalen.  Det å notere kan imidlertid 

føre med seg konsekvenser i form av at flyten i samtalen kan bli ødelagt. Dette ble det gjort et 

poeng ut av før intervjuspørsmålene ble stilt, at dersom jeg ble stille var det for at jeg måtte 

notere, slik at dette ikke ble noe stort problem. Tvert i mot kan dette ha gitt mer og kanskje også 

bedre data, da informanten fikk bedre tid til å reflektere over spørsmålet som ble stilt, og dermed 

kunne svare mer utfyllende enn dersom intervjuet ble tatt opp på bånd. Jeg fikk likevel mulighet 

til å stille oppfølgingsspørsmål der jeg følte at det var nødvendig, slik at jeg kom meg gjennom 

sjekklisten. En annen konsekvens av å notere intervjusamtalen underveis heller enn bruk av 

båndopptaker kan være at gode data kan ha gått tapt. Dette er dog en del av metoden, og jeg 

opplever likevel at jeg har fått et relativt godt datamateriale. 

Det var dermed disse intervjuene som utgjorde grunnlaget for min videre analyse. 
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4.2.6 Utfordringer 

I forkant av undersøkelsene, og også nå i ettertid, var jeg veldig takknemlig for at jeg hadde 

tidligere erfaring med Kriminalomsorgen og med innsatte, både norske og utenlandske. At jeg til 

en viss grad visste hva jeg gikk til, tror jeg gjorde forberedelsesprosessen mindre komplisert. Dog 

var det klart at dette var et møte med individer, som sjeldent er like hverandre. På forhånd hadde 

jeg altså noen antakelser. Jeg visste at jeg skulle inn i et høysikkerhetsfengsel og at jeg skulle prate 

med kriminelle hvor språkkompetansen muligens også var begrenset, noe som kunne gjort meg 

mer nervøs dersom jeg ikke hadde den erfaringen jeg hadde. Jeg så i stedet for meg et møte med 

innsatte slik jeg er vant til - hyggelige, rolige, helt vanlige mennesker. Det viste seg at jeg hadde 

rett.  

Utfordringene som oppstod før og underveis i intervjuundersøkelsene handlet derfor ikke så om 

møtet med fengselet og de innsatte. Men med det jeg ikke hadde noe kjennskap til. For det første 

var intervjusituasjonen så å si ny for meg. I det minste er rollen som forsker en ny rolle, noe som 

var spennende, men også fryktinngytende. Jeg anser meg selv som ganske dårlig på «small-talk», 

og var av den grunn svært nervøs for selve samtalen. Det var derimot nok å snakke om, slik at 

denne nervøsiteten slapp mer og mer for hvert intervju.  

For å kunne utføre et forskningsprosjekt som dette er det viktigste verktøyet nettopp 

informantene, som forsker er man fullstendig avhengig av forskningsdeltakerne (Bosworth mfl. 

2005: 252). Jeg hadde en avtale med seks informanter, som jeg anser som akkurat tilstrekkelig. Da 

en av informantene trakk seg rett før avtalt intervju, tok jeg det med fatning, men fikk litt 

«panikk» innvendig. Dette løste seg ved at jeg kontaktet fengsel nummer to på nytt, hvor det 

heldigvis var en person til som ønsket å delta. 

For det andre hadde jeg, på tross av mine egne erfaringer, på forhånd sett for meg utfordringer 

med språk. Min opplevelse som vikarbetjent er at språk sjeldent er noe problem, og at 

utfordringer knyttet til språk er relativt enkle å løse, da fengselshverdagen etter min erfaring 

preges av kommunikasjon på til dels stotrende og begrenset «fengsels-engelsk». Dybdeintervjuer 

er derimot noe ganske annet enn enkel hverdagskommunikasjon, og siden litteraturen hevder at 

språkproblemer - både skriftlig og muntlig – er en av de største utfordringene for utenlandske 

innsatte som soner i et annet land (Richards mfl. 1995; Bhui 2009; Barnoux og Wood 2013), 

hadde også jeg tatt utgangspunkt i det. At jeg var så forberedt på dette gjorde at metoden min var 

egnet til å gripe utfordringer som oppstår ved denne formen for kommunikasjon. Dette ble aldri 

noe stort problem, da de fleste behersket et visst nivå engelsk. Det forekom derimot et par 

situasjoner der jeg følte at informanten ikke helt forstod hva jeg var ute etter eller spurte om. 
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Dette kan selvsagt ha andre forklaringer enn mangel på språkforståelse, for eksempel at mine 

forklaringer ikke var tilstrekkelige, eller andre distraksjoner.  

Informantene var fra land spredt rundt i hele Europa, noe som gjorde at det var viktig å ta 

hensyn til de ulike kulturene og religionene de hadde. Ulike kulturer kan innebære ulike måter å 

møte ukjente mennesker på, for eksempel når det kommer til direkthet, initiativ og liknende. 

Dette kom også til uttrykk i intervjuene. Noen var mer direkte - både i måte å være på og tale på - 

mens andre hadde en mer tilbakeholden væremåte. Som intervjuer måtte jeg forklare meg godt og 

vise forståelse overfor den innsatte. Enkelte ord og uttrykk kan ha ulik betydning i ulike kulturer 

(Kvale og Brinkmann 2015: 173). De store kulturforskjellene forekom likevel ikke, slik at 

utfordringene med et kulturkrasj ble unngått. Jeg forsøkte å kommunisere på en ikke-akademisk 

måte, men bruke enkelt språk slik at jeg på best mulig måte kunne unngå misforståelser fra begge 

kanter. 

 

4.3 Forskerens rolle og posisjon 

Rollen som forsker var svært utfordrende for undertegnede. Som nevnt hadde jeg aldri tidligere 

vært borte i noe liknende. At jeg skulle intervjue innsatte gjorde det ikke noe bedre, til tross for 

fengselserfaringen. Schlosser (2008: 1512) skriver at konstruksjonen av forskerrollen starter i det 

man som forsker entrer fengselet, og kanskje til og med tidligere. Jeg var godt forberedt, men kan 

ikke si at jeg følte meg som en forsker. Jeg var skjelvende nervøs før jeg skulle inn i fengselet før 

første intervju, noe som viste seg å være helt unødvendig. Dagene for intervjuene var flere, det 

var derfor viktig for meg å gi et godt inntrykk slik at de kommende informantene ikke ønsket å 

trekke seg, da ordet sprer seg svært raskt i det lille fengselsmiljøet. Det var som nevnt, et ønske 

fra min side at intervjuet skulle fungere som en samtale, og derfor viktig for meg at den innsatte 

ikke skulle føle seg «underlegen», men at vi var på samme plan. 

Jeg gikk inn i intervjusituasjonen med en tanke om at jeg skulle spille rollen som «naiv student», 

villig til å lære fra informantene som jo har langt mer fengselserfaring enn det jeg har, og på den 

måten oppnå tillit. Rollen som den naive studenten måtte balanseres. Som forsker ønsker man 

ikke å fremstå som dum eller ignorant overfor intervjuobjektene, men heller kanskje som noe 

uviten, nysgjerrig og interessert i det informanten har å fortelle. Denne balansen følte jeg at jeg 

mestret på en god måte. Det var også muligheter for at jeg kunne møte enkelte forutinntattheter 

ved å være «kriminolog». Jeg opplevde derimot mer nysgjerrighet. Særlig rundt hva jeg ville utrette 
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med masteroppgaven og hva jeg kunne og ville arbeide med i fremtiden. Fra ansatte møtte jeg 

heller ingen skepsis, kun hyggelige og hjelpsomme fengselsbetjenter. Som kriminologistudent kan 

man ha et noe ulikt syn på straff og innsatte enn hva de fengselsansatte har (Beyens mfl. 2015: 

69), men det ble aldri nok omgang med betjentene til at dette ble noen situasjon.    

I denne sammenhengen gikk jeg også inn i et fengsel uten uniform. Som betjent har man 

uniformen på og arbeidsoppgaver å utføre, og dermed en svært asymmetrisk relasjon til de 

innsatte. Å være sivil innenfor fengselsmurene var også en ny erfaring. Fra før har jeg alltid 

kunnet «gjemme» meg bak regler, rutiner, uniform og alarm. I denne situasjonen var alle disse 

elementene tatt bort. Det oppstod dermed en slags spenning mellom det kjente og det ukjente 

der jeg i stedet satt kledd i jeans og grå genser, helt uten alarm eller betjenter i umiddelbar 

rekkevidde. Rollen som fengselsbetjent ble i dette tilfellet revet vekk. I stedet var det var meg i 

møte med et annet menneske.  

Jeg gjorde et valg overfor informantene om å være åpen om meg selv. Jeg fortalte hvor jeg var 

fra, hvor jeg bodde og liknende. Dersom jeg ønsket åpenhet fra dem, syntes jeg selv at også jeg 

måtte være det tilbake.  Fra før hadde de også fullt navn, mailadresse og telefonnummer. En slik 

holdning har jeg ikke hatt i jobbsammenheng, da jeg tidligere hadde blitt anbefalt å ikke snakke 

mye om det, særlig dersom man er fra et mindre sted hvor «alle kjenner alle». Derimot gjorde jeg 

et valg om å ikke fortelle informantene om at jeg tidligere hadde arbeidet som vikarbetjent. Dette 

gjorde jeg blant annet på bakgrunn av avslaget fra Kriminalomsorgen region øst om å utføre 

undersøkelser i Ullersmo. Dessuten viser ulik litteratur (Sykes 2007; Sparks, Hay og Bottoms 

1996) til at forholdet mellom betjenter og innsatte kan være anspent. Ikke å fortelle om min 

betjenterfaring var en vurdering jeg tok for at dataene ikke skulle bli påvirket av informantenes 

forhold til fengselsvesenet, og dermed meg selv som representant for fengselsvesenet. Valget kan 

følgelig diskuteres, men min vurdering var at det for informantene ikke var nødvendig 

informasjon, i tillegg til at det kunne skapt misforståelser.  

Det vil i tillegg til de overnevnte faktorene, at jeg var fersk som forsker og at jeg er kriminologi-

student, være andre strukturelle forskjeller mellom meg som forsker og informantene som kan 

være vanskelig å redegjøre for, samt forutsi betydningen av (Fangen 2010: 146). Når dette er sagt, 

mener jeg at informantene som takket ja til å delta, gjorde det fordi de følte seg komfortable nok 

til å gjøre det. Jeg har ingen grunn til å tro at den sosiale interaksjonen mellom informanten og 

meg har endret eller utviklet svarene på noen måte som gjør dem ugyldige (Thagaard 2009: 87). 
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4.4 Tillit og relasjonsbygging 

Det var viktig for meg å skape en situasjon der informanten følte seg komfortabel. Dette kan 

være utfordrende i et intervju, da forsker og informant kun har kort tid hvor de omgås, i 

motsetning til for eksempel etnografiske studier hvor man kan få tid til å bygge relasjoner over 

tid. Det kan også være utfordrende å skape en god kontakt med en person som er stengt ute fra 

det store samfunnet, og muligens også har vært stengt ute over flere år (Bosworth mfl. 2005: 

255).  

For meg var det viktig å forsøke å skape en relasjon til informanten. Med det mener jeg ikke at vi 

skulle bli godt kjent, men jeg startet likevel med å fortelle hvem jeg var og hva jeg studerte, hva 

forskningsprosjektet gikk ut på og hvordan jeg så for meg at intervjuprosessen skulle foregå. Ved 

å behandle innsatte med respekt og tålmodighet kan man på den måten motvirke et ubehag 

informantene potensielt kan oppleve ved å delta og heller tillate forskningen å forbli sannferdig 

og ærlig (Schlosser 2008: 1522). Informantene hadde på forhånd mottatt informasjon (se vedlegg 

2) om hva prosjektet ville innebære, med kontaktinformasjon slik at jeg kunne kontaktes både før 

og etter intervjuundersøkelsene. 

Som nevnt fikk jeg benytte besøksrommene i de respektive fengslene. Slike rom er gjerne forsøkt 

å gis et «hjemmekoselig» preg, med sofa, gardiner og duk på bordet. I det et av fengslene jeg 

besøkte var det slik, i tillegg til en del leker for besøkende barn. I det andre tilfellet var det mindre 

koselig, bare en liten sofa, en stol og et bord. På tross av forsøket om å gjøre besøksrommene 

koselige, kan de etter min mening likevel føles litt kliniske. For meg var det ikke stort jeg kunne 

gjøre med selve rommet, men jeg tok med meg klementiner og kjeks eller julebakst slik at jeg 

også kunne «by på noe», slik informanten gjorde ved å la seg intervjue, og dessuten ufarliggjøre 

situasjonen. De fleste takket pent nei til det jeg tilbød, men viste likevel at de satte pris på det. 

Betjentene tilbød i et tilfelle også på kaffe og te. At de takket nei til alt jeg hadde å tilby, kom som 

en liten overraskelse på meg. Kanskje var det en kulturell uoverensstemmelse mellom meg og 

informanten som gjorde at de ikke forsynte seg På den annen side forsynte heller ikke 

informantene fra nordiske land seg. Dette kan det selvsagt være flere grunner til. Intervjuene 

skjedde tidlig på dagen, kanskje de fortsatt var mette etter frokost. Det vil forbli uvisst, men jeg 

syntes likevel det var litt forbausende. 
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4.5 Etter undersøkelsene 

Undersøkelsene som ble utført tok muligens for seg informantenes dypeste tanker, noe som 

potensielt kunne føles tungt for den enkelte. I dette tilfellet virket det ikke som om informantene 

tok skade av intervjuene, men det er godt mulig at de reflekterte over ting på en annen måte enn 

de hadde gjort tidligere. Som tidligere nevnt, briefet jeg informantene før intervjuene startet, men 

også etter. I relevante sammenhenger gav jeg informasjon om de helsetjenestene fengselet tilbød, 

samtidig gjorde jeg det klart at jeg ikke kunne gå inn i noen «terapeutisk» rolle. Igjen er det 

informerte samtykket svært viktig. Jeg delte ut samtykkeskjema til hver enkelt, hvor 

kontaktinformasjonen min stod. Dette stod som sagt også i informasjonsskrivet de mottok på 

forhånd, slik at jeg kunne kontaktes dersom informanten hadde spørsmål eller tanker om 

undersøkelsene, resultatene eller andre ting. Til sist spurte jeg om de hadde spørsmål eller tanker 

om intervjuene og snakket om løst og fast før vi ble låst ut av besøksrommet (Kvale og 

Brinkmann 2015: 161). 

 

4.5.1 Transkribering 

Det er flere steder anbefalt bruk av lydopptak ved dybdeintervjuer (Tjora 2010: 126; Kvale og 

Brinkmann 2015: 205), sammen med fullstendig transkribering i etterkant. Av flere grunner tok 

jeg ikke opp intervjuene på tape, blant annet på grunn av tidsbruk og det faktum at det kan være 

en prosess å få godkjent bruk av båndopptaker i et fengsel på grunn av de strenge 

sikkerhetsrutinene. Intervjuene ble i dette tilfellet derfor lagret ved at jeg noterte underveis i 

samtalen. Ved bruk av denne metoden kan det bli fare for at samtalen blir oppkuttet og får dårlig 

flyt som følge av noterings-pauser. Informantene ble imidlertid informert om at pauser kunne 

forekomme på forhånd, slik at det aldri ble noe stort problem. Det skjedde også at det forekom 

naturlige pauser da informantene reflekterte rundt hva de skulle svare. Det er likevel reflektert 

over at informasjon kan ha gått tapt, som kanskje kunne vært fanget opp dersom intervjuene ble 

lagret på bånd. Dessuten er hukommelsen også begrenset, så på tross av at transkriberingen fant 

sted i kort tid etter intervjuene, kan det derfor likevel være nyanseringer som ikke kommer godt 

frem i transkripsjonene. Jeg opplevde det også som at dersom jeg skulle tatt bedre notater enn jeg 

gjorde, ville det gått for mye utover samtalen (Kvale og Brinkmann 2015: 206). Transkribering ble 

i dette tilfellet renskriving av notatene som ble tatt underveis i samtalene, i tillegg til det jeg 
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husket. Det er altså ikke direkte transkripsjon av det informantene sier, men forskerens ord og 

oversettelser som utgjør forskningsmaterialet.  

Også når det kommer til transkribering er det etiske spørsmål som er viktig å ha reflektert over. 

Det er viktig å beskytte informantenes konfidensialitet, og også til personene og institusjonene 

som nevnes i intervjuet. Informantenes navn ble aldri notert, ei heller navn på familiemedlemmer 

eller andre kjennetegn som potensielt kan avsløre deres identitet. Notatene ble dessuten lagret 

trygt, før det ble kastet etter at de var transkribert.  

 

4.5.2 Kategorisering og analyse 

Kvale og Brinkmann (2015) poengterer at må man avgjøre hva slags analyse som skal benyttes i 

planleggingen av intervjuene – altså før man gjennomfører dem. For å imøtekomme 

problemstillingen ble dermed et kvalitativt, beskrivende, fenomenologisk orientert 

forskningsdesign valgt. Fenomenologisk teori søker å forstå og beskrive betydningen av 

individets erfaringer i hverdagen. Vi ønsker altså å forstå sosiale fenomener ut i fra aktørenes 

perspektiver og beskrive verden slik den oppleves av informantene (Thagaard 2009: 38; Kvale og 

Brinkmann 2015: 45). Metoden bygger på en antakelse om at informanten er ekspert på sin egen 

opplevelse (Thagaard 2009: 38). Deler av det teoretiske rammeverket var bestemt på forhånd, 

dermed ble intervjuspørsmålene utformet med utgangspunkt i disse teoriene. Mitt fokus lå på 

innholdet i informantenes uttalelser, altså hadde jeg en temasentrert tilnærming til materialet 

(Thagaard 2009: 171). Gjennom en slik tilnærming kategoriserte og sammenliknet jeg 

informasjonen fra informantene for å lete etter mønstre. 

Kategoriseringen skjedde med Crewes (2011a) tredelte teori om dybde, vekt og tetthet i 

opplevelsen av å sone i fengsel i bakhodet. Postholm (2010: 78) skriver at et slikt utgangspunkt er 

vanlig i fenomenologiske studier. Kategorisering, eller koding, innebærer at datamaterialet deles 

inn i kategorier, og at hver av disse kategoriene handler om de samme temaene (Thagaard 2009: 

150). Kategorisering av materialet innebærer en refleksjon over hvordan materialet kan 

tematiseres og hvilke betegnelser vi gir kategoriene. Dette representerer en forbindelse mellom 

forskerens forforståelse og hvilke tendenser som synliggjør seg i datamaterialet (Thagaard 2009: 

151). I følge Tjora (2010:159) er det hensiktsmessig å ligge tett opptil empirien og bruke begreper 

som ligger i datamaterialet. På bakgrunn av det er det kodet etter temaer som kom til syne i 

datamaterialet: dagligliv, positive erfaringer, motstand/kontroll, fremtid, tap/frustrasjoner, språk, identitet, 
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familiekontakt, kultur/religion, frihet, meninger og å være utlending. I dette tilfellet er det blitt kodet etter 

farger, hvor der det i transkripsjonene for eksempel er tale om fremtid ble farget grønt. Dermed 

kom mønstrene i datamaterialet frem, og la grunnlaget for analysen i kapittel 5 og 6. At det 

teoretiske rammeverket delvis var forhåndsbestemt, hadde dette gitt meg et slags perspektiv på 

hvordan jeg kunne forstå empirien. Dette vil si at jeg hadde en abduktiv tilnærming, som har en 

slags posisjon mellom deduktiv og induktiv tilnærming, til dataene, som gjorde at det teoretiske 

bakteppet gav meg perspektiver for hvordan jeg skulle tolke datamaterialet (Thagaard 2009: 194). 

Det kodede datamaterialet er dermed forsøkt satt i den større sammenheng ved hjelp av 

ytterligere teoretisering og tidligere forskning.  Teorier kan hjelpe forskeren å få en bredere 

forståelse av datamaterialet, og dermed gi forskningen et mer generelt motiv (Bryman 2012: 20). 

Det kodede materialet er så koblet til de teoretiske perspektivene gjennom de analytiske 

kategoriene frembragt fra empirien (Thagaard 2009: 171).  

 

 

4.6 Forskningsetiske hensyn 

Det er viktig å reflektere over de etiske aspektene ved å gjøre undersøkelser i en institusjon der de 

innsatte er i en sårbar situasjon. En stor del av de innsatte er i vanskelige situasjoner, for 

eksempel er mange uten nær familie og venner i nærheten og mange har problemer med rus eller 

økonomi. Ikke minst er de sperret inne uten mulighet til å komme ut når de ønsker. Utsatte 

grupper som det innsatte er, har ikke alltid et godt grunnlag for å beskytte side egne interesser 

overfor forskeren, derfor kan ikke alltid forskeren ta for gitt de vanlige prosessene for sikring av 

selvbestemmelse og beskyttelse mot belastninger forskningen potensielt kan medføre (Cappelen 

2014). 

Hensynet til individet og personvernet står høyt. Forskningseksterne etiske hensyn dreier seg om 

hensynet til informantene og en eventuell tredjepart. I intervjusituasjonen er de etiske 

problemene særlig knyttet til forskerens vurderinger om hvor personlige og nærgående spørsmål 

som skal stilles. Det er viktig å respektere informantens grenser, slik at det ikke blir sagt noe han 

kan komme til å angre på i ettertid. For stor åpenhet kan nemlig skape problemer for 

informanten. Som jeg har vært inne på kan den innsatte ha andre motiver for deltakelse enn å 

bidra til samfunnsforskningen. Kanskje deltakelsen er en måte å synliggjøre seg selv på eller «et 

rop om hjelp», eller andre motiver, slik det ble skrevet om over. Det var viktig for meg som 
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forsker å følge dette prinsippet i hvor nærgående jeg skulle være gjennom intervjusituasjonen, da 

undersøkelsen potensielt kunne påvirket informanten i en uønsket retning, for eksempel i 

samtaler om familien eller fremtiden. Intervjueren bør heller ikke være kritisk til informantens 

meninger og synspunkt (Thagaard 2009). Likevel er det viktig å ha i bakhodet at en kritisk 

holdning til informantene også kan bringe frem god data. Under intervjuundersøkelsen var det 

informanten som i stor grad styrte samtalen. Spørsmålene som ble stilt gjorde at informanten 

hadde et relativt stort spillerom når de skulle svare, slik at de ikke skulle føle seg presset til å prate 

om ting de ikke ønsket å prate om. I et tilfelle sa også informanten at han ikke ønsket å gå lenger 

inn på et tema, noe som var helt i orden.  

Et annet viktig etisk prinsipp er at det å delta i et forskningsprosjekt ikke på noen måter skal 

bidra til å skade informantene. Samfunnsvitenskapelig forskning ender sjeldent opp med fysisk å 

skade informantene, slik medisinsk forskning kan, men det er likevel viktig å ta hensyn til (NESH 

2016). Intervjuene kan ha temaer som er sårbare for informanten, og kan følgelig ha 

konsekvenser for deres mentale helse. For å unngå dette var det viktig å skape tillit mellom 

informanten og meg, noe jeg følte at jeg oppnådde, til tross for at en relasjon er som selvsagt 

oppnås best over tid, noe som varen begrensning i et prosjekt som dette, da det var begrenset 

tidskapasitet og fordi jeg kun hadde én samtale med hver enkelt informant.  

Når dette er sagt er kanskje de to viktigste prinsippene for redelig forskning det som kalles 

informert samtykke og konfidensialitet: 

 

4.6.1 Informert samtykke 

I intervjuundersøkelser innebærer informert samtykke at informanten står fritt til å velge om han 

eller hun ønsker å svare på spørsmålene eller ikke. I forkant av intervjuene ble det delt ut et 

informasjonsark (se vedlegg 3) om hva undersøkelsene innebar, hvor jeg ønsket deres signatur på 

at de ville delta. Jeg informerte også deltakerne muntlig. Det ble gjort klart at de likevel kunne 

tekke seg fra deltakelsen når som helst. Å innhente fritt og informert samtykke fra innsatte kan 

derimot anses som en forskningsetisk utfordring da de er i en situasjon hvor friheten deres er 

begrenset. Det bør derfor være skjerpet oppmerksomhet rundt dette, for å sikre at ikke den 

innsatte føler seg usikker eller presset til deltakelse. Det er også svært viktig at den innsatte ikke 

føler seg presset fra fengselsledelsens side (Cappelen 2014). Ved at informantene selv melde seg 

på til å delta i undersøkelsen på bakgrunn av et informasjonsskriv ser jeg som et uttrykk for at det 
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kun er de selv som har bestemt at de vil delta.  Videre er som nevnt innsatte en svært sårbar 

samfunnsgruppe hvor lavere utdanningsnivå, psykiske problemer og rusproblemer statistisk sett 

er mer utbredt enn i den øvrige befolkningen (Revold 2015). Derimot er det viktig å være klar 

over at slike variabler ikke gjelder hele fengselsbefolkningen, som består av folk fra alle 

samfunnslag, med ulik sosioøkonomisk status og alle typer fortider. Så vidt jeg vet var ingen av 

informantene ruspåvirket under intervjuene, ei heller fortalte de om bruk av rusmidler annet enn 

at de fortalte at de savnet å kunne «bare ta en øl».  Det er viktig å ta hensyn til disse forholdene i 

rekruttering og i gjennomføring av forskningsprosjektet, for eksempel med tanke på at 

informasjonen er forstått slik at informert samtykke er innfridd (Cappelen 2014). Ved at 

informasjon om prosjektet er gitt skriftlig i forkant av intervjuene, og både skriftlig og muntlig 

under intervjusituasjonen mener jeg at informanten har fått tilstrekkelig informasjon og er 

innforstått med hva en deltakelse vil ha å si for både dem selv og meg. 

 

4.6.2 Konfidensialitet 

Konfidensialitet er enda et av grunnprinsippene for en etisk forsvarlig forskningspraksis, og 

innebærer at «de som gjøres til gjenstand for forskning, har krav på at all informasjon de gir, blir 

behandlet konfidensielt» (Thagaard 2009: 27). Informasjon skal altså ikke formidles videre på 

noen måte som kan identifisere informanten (NESH 2016). Et gjennomgående ideal i denne 

undersøkelsen var avidentifisering og anonymisering av informantene.  

Underveis i intervjuundersøkelsene ble aldri informantenes navn noe jeg hang meg opp i, til tross 

for håndhilsning da vi presenterte oss for hverandre. I notatene og transkripsjonene er 

informantene omtalt som «Informant 1», «Informant 2» og så videre, før jeg siden valgte å gi dem 

fiktive navn i oppgaven. Å gi dem navn valgte jeg å gjøre fordi jeg mente at det gjorde 

informantene mer til reelle personer, altså følte jeg at det var en måte å skape nærhet til 

informanten for meg selv, men også slik at det blir lettere for en leser å følge personene gjennom 

teksten ved gjennomlesning.   

Informantene var som sagt informert, og hadde samtykket til deltakelse. Det fremstod ikke som 

at de brydde seg nevneverdig om at personinformasjon og alt de pratet om ville behandles 

konfidensielt. Derimot var det en av informantene som var svært engstelig for anonymiteten sin. 

Han omtalte saken sin som meget seriøs og ønsket ikke at navnet hans skulle offentliggjøres. Jeg 
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forsikret om at navnet eller identiteten hans ikke ville være gjenkjennbar, og at han kunne signere 

samtykkeskjemaet med det navnet han ønsket å signere med. 

 

4.7 Vitenskapelig kvalitet 

Validitet og reliabilitet er tradisjonelt blitt sett på som svært viktig i kvantitative studier. 

Relevansen i kvalitative studier er blitt diskutert, og modifisert for å bedre passe denne typen 

studier (Bryman 2012: 390).  

I samfunnsvitenskapelig forskning dreier validitet seg om hvorvidt en metode er egnet til å 

undersøke det den skal undersøke, og om gyldigheten av de tolkingene undersøkelsen fører til 

(Thagaard 2009: 190; Kvale og Brinkmann 2015: 276). Det skilles mellom intern og ekstern 

validitet. At dette prosjektet er internt valid, eller kredibelt, vises gjennom forholdet mellom teori 

og data – at de anvendte teoriene kan sette dataene i en kontekst og hjelpe til med å si noe om 

funnene. Den eksterne validiteten handler om generalisering eller overførbarhet (Bryman 2012: 

390).  Det finnes en diskusjon om kvalitative datas evne til å si noe om en større gruppe (Ragin 

og Becker 1992; Flyvbjerg 2006: 224-229; Small 2009). Jeg mener det er skummelt å påstå at jeg 

kan generalisere gjennom mine seks intervjuer, likevel kan min undersøkelse gi et innblikk i 

hvordan fengselshverdagen oppleves av en utenlandsk innsatte. 

Reliabilitet har med forskningsresultatenes troverdighet å gjøre. Kan man stole på at forskningen 

er utført på en tillitsfull måte? (Thagaard 2009: 190; Kvale og Brinkmann 2015: 276). Også når 

det gjelder reliabilitet kan den skilles mellom intern- og ekstern (Bryman 2012: 390). I dette 

prosjektet er det den eksterne reliabiliteten som er viktig, og handler om muligheten til å replisere 

studiet. Dette er en utfordring med kvalitative studier, siden en sosial setting kan være ulik fra 

person til person, og dynamikken dessuten vil være forskjellig i møter mellom ulike mennesker. 

Et siste ideal for god vitenskapelig kvalitet er i følge Bryman (2012), objektivitet, og også innenfor 

fenomenologisk filosofi er objektivitet en måte å uttrykke lojalitet overfor informantene. 

Kvalitative intervjuer er derimot ikke objektive, men subjektive og et møte mellom individer 

(Bryman 2012: 392). Likevel kan jeg si at jeg som forsker ikke tok med meg personlige verdier og 

meninger eller teoretiske tilbøyeligheter for å påvirke gjennomføringen av forskningen eller 

funnene som stammer fra det. 
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5 DYBDE, VEKT OG TETTHET I LYS AV 

UTLENDINGSSTATUSEN 

 

 

Med utgangspunkt i Crewes (2011a) analyse, vil det i det følgende bli diskutert hvordan 

utenlandske innsatte opplever soningstiden sin i Norge. Denne analysen vil dog skille seg fra 

Crewes (2011a). Riktignok utførte han forskningsundersøkelsene blant menn i et 

høysikkerhetsfengsel, slik jeg også gjorde. Den store forskjellen er at informantene som utgjør 

grunnlaget for denne analysen har utenlandsk statsborgerskap, noe som utgjør enkelte forskjeller i 

fengselserfaringen. Det interessante her er som jeg har vært inne på ikke hva informantene 

opplever, men hvordan de erfarer det. Opplevelsen av å sone er subjektiv, og det finnes store 

variasjoner mellom individer selv om de soner i samme fengsel, og til og med samme avdeling, 

hvor de omgås de samme menneskene og rutinene hver dag. Crewes (2011a) begreper dybde, 

vekt og tetthet kan brukes for å fange opp disse variasjonene. I det følgende vil de brukes for å 

fange opp hvordan informantene opplevde fengselshverdagen, særlig i lys av at de ikke var norske 

statsborgere.  

Straffens dybde omfatter som vi har sett aspekter av sikkerhet og kontroll, og den temporale 

distansen fra løslatelsen. Altså det som de facto adskiller den innsatte fra friheten ved ikke å være 

fengslet. Vekten ved soning innbefatter de byrder som tynger den innsatte i hverdagen, og kan 

som vi skal se å handle om for eksempel besøk, mat og kontroll. Tettheten ved soning er et 

aspekt av dybde og vekt, og handler om hvordan straffen kan oppleves å være både myk og hard 

på samme tid. Disse metaforiske begrepene handler om hvordan straffen oppleves. I det følgende 

ønsker jeg å vise hvordan en gruppe, utenlandske innsatte, opplever å sone i et norsk fengsel. 

Dette er ikke et forsøk på å være generaliserende, men heller et ønske om et lite innblikk i en stor 

fengselsgruppes hverdag. Det er dog viktig å tenke på at frustrasjonene som er gjeldene for 

utenlandske innsatte, også kan gjelde for den øvrige fengselsbefolkningen. Likevel kan det sies at 

fengselserfaringen farges av utlendingsstatusen. 
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5.1 Dybde  

Dybden ved soning ble beskrevet som fengselets kontroll- og sikkerhetsaspekter, og avstanden 

fra løslatelse (King og McDermott 1995: 90). Altså kan dybden deles i to: For det første er det 

tale om sikkerhets- og kontrolltiltakene som distanserer den innsatte fra verden utenfor fengselet, 

for eksempel låste dører eller høye murer. For det andre er det tale om den temporale avstanden 

fra løslatelsen. Dersom en person har fått idømt en lang dom, er han altså dypere under 

overflaten enn en med kortere dom. I datamaterialet ble det også trukket frem hvordan 

hverdagen var gjennomsyret med regler og rutiner for både sikkerhet og kontroll, noe som kan 

sies å være selvsagte egenskaper ved en total institusjon (Goffman 1967). Med tanke på 

datamaterialet, er det enkelte elementer som gjør at begrepet ikke kan overføres direkte, nemlig at 

de fleste var varetektsfengslet og de alle var utenlandske. 

 

5.1.1 Hva er på overflaten? 

Deler av fengselets natur, blant annet aspekter ved kontroll og sikkerhet, drar altså innsatte 

dypere inn i fengselsregimet, dermed lengre fra straffens overflate.  Hva er det da som for 

informantene ligger på denne overflaten?  

At informantene stort sett var varetektsinnsatte, innebar at de ikke hadde kunnskap om når de 

ville løslates, da de ikke enda hadde blitt dømt i retten. Det er av den grunn at King og 

McDermotts (1995) dybdebegrep ikke treffer informantgruppen i datamaterialet godt nok, da de 

ikke har noen konkret kunnskap om når en løslatelse ville skje. Det kan derfor argumenteres for 

at informantenes bekymring som tilsvarer distanse til løslatelse i dette tilfellet kan sies å være den 

temporale distansen til rettsaken og en eventuell domsavsigelse. Som Warr (2016) argumenterte 

for i sin tekst, og som vi også skal se senere, ble det uttrykt stor frustrasjon over uvisshet. Ikke 

visste de når rettsaken skulle stå, om de ville bli dømt eller ikke og ei heller om de ville bli sendt 

ut av Norge eller ikke. Den ene av informantene som sonet en dom, og visste tidspunktet for 

løslatelse, var også den eneste som visste at han hadde en sak under behandling hos UDI. 

Undringen rundt løslatelse, ble her overført til usikkerhet rundt opphold i landet. Med familie og 

stort sosialt nettverk i Norge, uttrykte han stor frustrasjon rundt utlendingssaken og 

behandlingen av den, og følte at saken gjorde så at han levde i stor uvisshet når det kom til egen 

fremtid.  
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MARIUSZ: Utvisningssaken hos UDI skaper store frustrasjoner i hverdagen. Det tar sånn tid. 

Det er ganske god informasjon rundt det egentlig, men det er ingen tidsfrister. Plutselig kan jeg få 

beskjed tre uker før jeg må reise tilbake til [hjemland]. Jeg kan ikke søke om noe som helst, ikke 

permisjoner, åpen soning eller fotlenkesoning, siden den utvisningssaken ikke er klar… UDI-

saken gjør alt så usikkert. Jeg mener, hvis de ville, kunne de funnet ut mye og kommet til en 

avgjørelse i løpet av en måned for eksempel. Men de har jo ikke frister på noe. Argh, jeg blir sint 

bare jeg snakker om det. Det er uklart når jeg blir løslatt fordi de er redd for at jeg skal stikke. 

Men når de snakker om åpent fengsel i stedet, bare sier jeg at jeg like lett kan stikke derfra? Det er 

helt teit, null logikk. 

Avstanden fra familie er også noe spiler inn på straffens dybde. Savnet av familie er ikke en 

frustrasjon spesielt forbeholt utenlandske innsatte. Tvert i mot er dette noe som gjelder for de 

fleste uansett hvilket statsborgerskap man innehar. Tap av relasjoner er som vi har sett et av 

Sykes’ (2007) klassiske deprivasjoner ved soning. Det som setter utenlandske innsatte i et mer 

spesielt lys enn statsborgere er i denne sammenhengen at avstanden til familiene deres som regel 

er lang, i mange tilfeller på andre siden av jordkloden. Det kan derfor argumenteres for at den 

temporale avstanden fra løslatelse også kan erstattes med den romlige avstanden fra familien. 

Flere av informantene ønsket, til tross for at de opplevde soningstiden i Norge som bra og 

relativt grunn, å sone i sitt hjemland, også de som var fra land der fengselsstandarden er langt 

lavere enn i Norge.  

BERAT: Jeg vil heller sone i [hjemland]. Fengslene der er katastrofe, men jeg ville heller sonet der 

enn her… Der kunne jeg fått mer besøk av familien. Og du vet, foreldrene mine begynner å bli 

gamle også. Man vil jo være nære dem og være der for dem. Jeg hadde en venn her som mistet en 

av foreldrene mens han var i varetekt, og han fikk ikke dra i begravelsen. Det var tøft for han. Jeg 

vil ikke at det skal skje. 

ANDRÉS: Jeg vil gjerne sone hjemme. Bare på grunn av besøkene. Fengselet her er bra, men jeg 

tror ikke de hjemme er så ille heller… Jeg kunne tenke meg å dra til Nederland9 også jeg.  

ANTHONY: Det kommer litt an på saken… Hvis jeg hadde samme dom som her, så ja, da ville 

jeg heller vært i fengsel hjemme. Men straffene er mye hardere der, så jeg ville ikke blitt dømt der, 

om du skjønner? 

                                                 
9 Den norske stat leier 242 fengselsplasser i Norgerhaven fengsel i Nederland. Både norske og utenlandske innsatte er blitt 

overført for å sone deler av straffen sin der. Les mer på Kriminalomsorgens hjemmesider: 

http://www.kriminalomsorgen.no/norgerhaven-fengsel-nederland.5777803-237612.html 
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Informantene opplevde altså egen situasjon i et norsk fengsel som relativt grunn, så hvorfor 

skulle de paradoksalt nok ønske seg til det de anser som en dypere situasjon i et fengsel i 

hjemlandet? Jo, for informantene var det altså ikke bare løslatelsen eller domsavsigelsen i seg selv 

som utgjorde straffens overflate, men verden utenfor med de menneskene de ønsket å tilbringe 

tiden sin sammen med, altså familie og venner. Frihet i Norge var for dem ikke den friheten de 

ønsket, og på tross av at situasjonen de befant seg i var grunn sammenliknet med fengslene i de 

fleste informantenes hjemland, ønsket de likevel å sone nærmere sine kjente og kjære. Det som på 

noen måter beskrives som en relativt grunn fengselssituasjon, ble opplevd som en tilværelse på 

dypet fordi familie og venner var så langt unna. 

 

5.1.2 Sikkerhet og kontroll 

I tillegg til distansen mellom fengselslivet og livet utenfor, har som nevnt også nivåer av sikkerhet 

og kontroll en effekt på hvor dyp soningen oppleves. Sikkerhet og kontroll er nøkkelaspekter ved 

en fengselsinstitusjon, og er et svært viktig fokus i Kriminalomsorgens arbeid. De to elementene 

overlapper også hverandre. For å skape sikkerhet, må man ha kontroll. For å ha kontroll må det 

være fokus på sikkerhet, det kan altså sies å være to sider av samme sak. Fengselshverdagen er 

gjennomsyret av regler og retningslinjer for straff og straffegjennomføring og selve straffen består 

i å begrense friheten- og kontrollere den innsatte. Dette er med til å bidra til en følelse av avstand 

fra egen eksistens, og grad av frihet og autonomi, og er ofte koblet med fengselets sikkerhetsnivå, 

da høyere sikkerhet setter flere restriksjoner på de innsatte (Liebling 1999: 152; Crewe 2015: 54-

55). Kontrollen kan, som vi skal se, fungere som en vekt som tynger den innsatte i 

fengselshverdagen, men når vi snakker om sikkerhet og kontroll med tanke på straffens dybde, er 

det tale om de kontrollrutinene som drar den innsatte dypere under overflaten, og holder han 

distansert fra friheten. Et enkelt eksempel kan være alle lagene med låste dører som hindrer dem 

fysisk fra å komme seg ut av fengselet. Altså den sikkerheten og kontrollen som de facto 

distanserer dem fra friheten, som for informantene befant seg i familie og venners omgivelser.  

VICTOR: Det kjennes som at jeg har stor distanse fra alt, jeg er langt unna liksom. Men jeg tror 

det hadde vært samme følelse om jeg hadde sonet nærmere hjemme. Min virkelighet her inne har 

så stor distanse fra virkeligheten utenfor. 

STEFAN: Livet ute og her inne er veldig ulikt. Har ikke sjans til å sammenlikne det i det hele tatt. 
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ANDRÉS: Det er mye kontroll. Det kommer en hund hit hver måned. Han sniffer på hvert 

eneste rom, du vet? Og sniffer på oss om vi blir kalt tilbake til avdeling. Også er det besøk da. 

Etter hvert besøk visiteres vi. Og selvfølgelig å bli last inn og ut av cella vår, og hver eneste dør i 

hele bygningen. Vi blir kontrollert hele tiden. Men det er jo et fengsel, så. 

Selv de dypeste fengselsinstitusjoner har enkelte normaliserte sider, som for eksempel at innsatte 

har tilgang til å ringe og få besøk og at områder i fengselet ikke er like fengselsaktig. I 

fengselsavdelingene i de respektive fengslene (og flere andre norske fengsler) er det som en del av 

normalitetssprisippet gjort et forsøk på å få det «hjemmekoselig», med sofaer, felles TV, planter 

og kunst på veggene. Det er dermed utenkelig at et fengsels dybde er ensartet, men at 

opplevelsen av dybde ikke bare varierer innad i samme fengsel, men også i de ulike 

fengselsavdelingene, for eksempel mellom arbeidet og fellesområdene (Crewe 2015: 55). Det er 

en selvfølge at man som innsatt i ulik grad føler seg kontrollert, noe også informantene følte. 

Dessuten varierte også dybden temporalt. På bakgrunn av dette kan det likevel sies at 

informantene opplevde soningen som relativt grunn. 

 

5.2 Vekt 

Som vi så i Kapittel 3 frarøves man som innsatt flere privilegier, til tross for at soningshverdagen 

prinsipielt skal gjøres så normal som mulig. Vi så også at det forekommer spesialiserte byrder for 

utenlandske innsatte, som er med på å tynge den insatte og gjøre hverdagen deres vanskeligere.  

Vekt ble av King og McDermott (1995: 90) brukt som en direkte metafor for den graden 

fengselet føltes som en vekt på innsattes skuldre – den psykologiske byrden ved å være fengslet 

(Crewe 2011: 251). Det er altså ikke gitt at «vekten» de bærer på skuldrene trenger å veie ekstremt 

tungt, den kan i noen tilfeller faktisk være relativt lett. Likevel er det lettere å forbinde 

fengselssoning med noe negativt, og vi har sett at det å sone i fengsel har en lang tapsliste (Sykes 

2007; Crewe 2011a), og at det i kriminologisk sammenheng som regel er forbundet med 

elendighet og fortvilelse.  

Informantgruppen viste seg å ha ulike opplevelser av soningstiden, særlig når det kom til hvor 

tungt de opplever det å sitte i fengsel. Det varierte fra enkelte som opplevde fengselshverdagen 

som svært utfordrende, og at det gikk ut over ham både mentalt og fysisk, til en annen som 

uttalte at han ikke hadde noen problemer med å sitte i fengsel. Dette kunne også variere innenfor 
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samme person fra dag til dag, eller fra en time til en annen. Likevel var det jevnt over stor enighet 

om hva som var det verste med å være fengslet, og særlig ved å være utlending i fengsel. Mangel 

på familiekontakt, frihetstapet og uvisshet ble trukket frem som de tyngste byrdene av nesten 

samtlige.  

Vekt er i litteraturen beskrevet som et mangfoldig, komplekst fenomen. Folk er forskjellige, og 

hva de legger vekt på av positive og negative erfaringer er dermed også ulik. I det følgende vil det 

mine informanter dro frem som utfordrende redegjøres for. Det er tale om elementer ved 

straffen som kan være felles for alle innsatte, og til dels de spesifikke frustrasjonene som oppleves 

på bakgrunn av utlendingsstatusen. Det viktig å ha i bakhodet at frustrasjonene kan være felles 

for utlendinger og statsborgere, frustrasjonene knyttet til for eksempel frihetstap eller kontroll er 

ikke nødvendigvis særegen for utlendinger. Likevel har vekten for utenlandske innsatte en egen 

vri, ved at utlendingsstatusen påvirker frustrasjonene, blant annet på bakgrunn av fremmedheten 

til det norske samfunnet. I det følgende vil straffens vekt diskuteres i lys av informantenes status 

som utlending. 

 

5.2.1 Kontakt med verden utenfor. 

Kontakt med verden utenfor murene er selvsagt svært begrenset sammenliknet med om man 

faktisk er i verden utenfor. Ja, for det kan faktisk tales om verden der inne og verden utenfor, og 

disse kan være vanskelig å sammenlikne. For utenforstående kan fengselsvirkeligheten kanskje 

forstås som en boble, en egen virkelighet som er vanskelig å sette seg inn i dersom man ikke selv 

har sittet i fengsel. At innsatte får ha kontakt med verden utenfor denne boblen er avgjørende for 

deres velvære under soningstiden (Kruttschnitt mfl. 2013: 486), og derfor meget viktig for dem, 

kanskje særlig for å takle og gi mening til straffen og for rehabilitering og reintegrering (Bhui 

2009: 5), og et privilegium de selv mener de har for liten tilgang til. Å være utlending kan i en slik 

sammenheng sies å være frustrerende i enda større grad, da de i mange tilfeller ikke får like 

hyppig besøk som sine norske medinnsatte. Som vi så tidligere, var familiekontakt også et aspekt 

ved straffens dybde, som på samme tid fungerer som vekt. Den romlige og temporale avstanden 

til familie, venner og livet man er vant til på utsiden, altså det som drar den innsatte dypere under 

straffens overflate, blir så stor at det oppleves som en stor frustrasjon for den det gjelder.  

Mangel på familiekontakt kom i datamaterialet fram som den største frustrasjonen informantene 

opplevde. Samtlige trakk frem den lange avstanden fra familien som det vanskeligste ved å sone i 
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Norge. Med et unntak, hadde alle informantene familiene sine i hjemlandet, og derfor meget 

begrenset kontakt med dem. Mariusz, som var den eneste som hadde deler av sin nærmeste 

familie i Norge, dro likevel dette frem som en stor utfordring. Dermed ser vi at kort distanse fra 

familien også oppleves som vanskelig og frustrerende, slik Sykes (2007) skriver.  I tråd med ulike 

forskningsbidrag (Bhui 2004, 2009; Barnoux og Wood 2013) mente Mariusz, med flere, at økt 

kontakt med familien kunne lede til bedre rehabilitering, og dermed en lettere overgang til 

samfunnet etter endt soning.  

For å holde kontakten med familie og venner, har innsatte mulighet til å få besøk, til å ringe 20-30 

minutter per uke og sende brev. Hvor ofte informantene fikk se familien, varierte i stor grad. 

Lang reisevei og store reiseutgifter gjorde at besøk i de fleste tilfeller kun skjedde ved sjeldne 

anledninger, eller fra frivillige organisasjoner som for eksempel Røde Kors10 eller 

Maritastiftelsen11. Ved besøk fikk de hjelp fra fengselsansatte med tilrettelegging, slik at de kunne 

få flere timer enn vanlig i løpet av en dag, og også flere dager på rad. For informantene var besøk 

noe som ofte bragte med seg blandede følelser.  Det ble selvsagt satt stor pris på besøk fra 

familie, og ble omtalt som en viktig faktor for å opprettholde motivasjonen under soningstiden. 

De blandede følelsene handlet om da besøkene var over. Felles for de som ville ha besøk og de 

som ikke ville ha det var utfordringene som oppstod idet familien måtte forlate dem i fengselet. 

Besøk fra familien fungerte paradoksalt nok som noe som gjorde fengselslivet lettere og tyngre på 

samme tid, noe som er fysisk umulig, men som en metafor på opplevelsen kom klart frem i 

datamaterialet. 

VICTOR: Det er vanskelig med besøk, samtidig er det herlig. Det er godt å se dem, samtidig som 

det er det verste. Men jeg gleder meg alltid til de kommer. 

ANDRÉS: Familien min er der, det er de alltid. Det samme med vennene mine. De sender meg 

klær, musikk, penger og alt jeg trenger. Og det holder. Jeg ønsker ikke besøk fra dem. Det vil bli 

for vanskelig å se dem dra. Jeg ser jo andre innsatte. De sliter i flere uker etter besøk. Jeg orker 

ikke utsette meg selv for det. 

                                                 
10 Røde Kors tilbyr visitortjenester der frivillige besøker innsatte som av ulike grunner ikke får like mye besøk som andre.  Les 

mer på Røde Kors sine hjemmesider: https://www.rodekors.no/tilbudene/besok-til-innsatte-i-

fengsel/?gclid=CKXqta_58dICFVzGsgod0SwO6g  

11 Maritastiftelsen arrangerer gruppebesøk til fengsler for å skape en hyggelig atmosfære og gode samtaler. Les mer på deres 

hjemmesider: http://marita.no/avdelinger/marita-fengsel 



  

55 

 

Heller ikke Mariusz ønsket besøk fra barna sine. Han var derimot den eneste informanten som 

hadde familie her til lands, som han fikk ukentlig besøk av. Da kom hans kone og deres sønn. I 

hjemlandet bodde hans to eldre barn som han hadde fra tidligere. På grunn av at han mente de 

kunne ta skade av å se faren sin i fengsel, ønsket han ikke besøk fra dem, mens han mente at den 

miste sønnen ikke var gammel nok for å forstå hva det innebærer at pappaen hans sitter i fengsel, 

og at det viktigste for han var å ha kontakt med faren sin.  

Innsatte i norske fengsler har hver uke mulighet til å fylle på en telefonkonto, slik at de kan ringe 

kjente og kjære et bestemt antall minutter per uke. Innsatte som har fått dom har vanligvis 30 

minutter, mens varetektsinnsatte har 20 minutter etter å ha vært isolert i begynnelsen av 

soningstiden. Likt som på utsiden av murene, er det også på innsiden kostbart å ringe til utlandet. 

På tross av prisene, var tilbudet om telefontid noe alle benyttet hver eneste uke. Påfylling av 

kontoen ble av informantene prioritert på linje med mat. 

BERAT: Ringing er veldig dyrt. Jeg bruker nok sånn omtrent 200 kroner i uka på å ringe kona mi. 

800 kroner i måneden det. Fengselspengene er absolutt ikke nok til å leve av, man trenger egne 

penger i tillegg. 

MARIUSZ: Vi snakker mye sammen på telefonen. Vanligvis, når jeg er utenfor prater jeg med de 

på telefonen et par timer hver dag. Her inne har jeg totalt 30 minutter ringing per uke. Det er ikke 

så mye, men jeg bruker hvert minutt på å snakke med dem. Det er ganske dyrt, men det spiller 

ingen rolle, jeg vil bare prate med barna mine.  (Om hvordan han holder kontakten med barna 

sine i hjemlandet). 

Særlig på grunn av samtaleprisene, blir utenlandske innsatte satt i en annen posisjon enn norske 

innsatte, som kan ha telefonkontakt med familien på en mye rimeligere måte som ikke trenger å 

gå ut over blant annet matbudsjettet hver uke. En relativt enkel løsning kunne vært et tilbud om 

nettbasert kontakt, for eksempel gjennom tjenester som Skype12, noe som også tilbys i enkelte 

fengsler i dag. Dette var derimot ikke et tilbud i institusjonene hvor datamaterialet ble samlet inn. 

I tillegg kan det være problematisk å oppnå kontakt med familie med tanke på arbeidstider og 

tidsforskjeller. Dette forekom dog ikke i dette datamaterialet ettersom alle informantene var 

europeiske.   

Brev er også et tilbud alle innsatte får. Frankering må de selv stå for, men det er likevel den 

rimeligste måten å opprettholde kontakt på. Utenfor murene kan dette kanskje anses som noe 

                                                 
12 Skype gir mulighet til blant annet gratis video-samtaler gjennom internett, også på tvers av landegrenser. 
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avleggs og formelt, men informantene brukte brev for å holde kontakt med de personene som 

var utenfor deres innerste sirkel, altså venner og kjente de ikke ønsket eller rakk å bruke 

ringeminuttene sine på. Brev ble også brukt til mer formell kontakt, i forbindelse med saken deres 

eller firmaene de ledet.  

 ANTHONY: Jeg bruker telefonen og sender brev. Jeg prøver å sende mye brev. Vi har 20 

minutters telefontid i uka. Det er ikke alltid nok, også er det veldig dyrt å ringe i dette fengselet. 

Jeg har hørt at det ikke koster like mye i Halden? Det er i alle fall et problem for oss utenlandske. 

Den manglende kontakt med familie og venner, og opprettholdelse av relasjoner på utsiden er 

dermed svært utfordrende for utenlandske innsatte. Dermed kan det argumenteres for at 

avstanden fra familie, og den begrensede kontakten som medfølger fungerer som en vekt på 

informantenes skuldre på samme tid som den drar dem dypere under straffens overflate.  

 

5.2.2 Frihetstap 

Frihetstapet – kanskje den mest åpenbare byrden ved å sone i fengsel – ble ikke overraskende 

listet som nettopp en byrde blant informantene, likt som hos blant annet Sykes (2007), Crewe 

(2011a) og Sexton (2015). Det kan likevel diskuteres om tap av frihet kan være en større byrde for 

utlendinger enn for statsborgere. I denne sammenheng kan det muligens tales om en annen type 

frihetsberøvelse enn for norske innsatte. Som vi så over var ikke det ikke frihet for informantene 

dersom de ikke var i nærheten av menneskene de var glade i. Frihet kan selvsagt sies å være 

subjektivt, og også informantene hadde ulik oppfatning av friheten, hva den innebar og hvor mye 

de følte at de hadde mistet. Informantene hadde vanskelig for virkelig å konkretisere hva frihet 

var for dem. Likevel kom det frem et mønster der utsagnene hadde til felles at tapet av frihet 

innebar tapet av autonomi - evnen til selvbestemmelse - og at fengselets kontrollregimer fratok 

dem muligheten til å gjøre ting de egentlig ikke tenkte over at de hadde muligheten til i hverdagen 

utenfor fengselet.  

I tråd med Sykes’ (2007) argumenter om tap av autonomi som en byrde, opplevde informantene 

også dette tapet som utfordrende og som noe som tynget dem i hverdagen. Dette var likevel noe 

informantene var innforstått med. For informantgruppen handlet fengslingen ikke bare om det 

konkrete ved straffen, å være innlåst i en lukket institusjon, men i stor grad om innlåsingens 

konsekvenser – det det ikke fikk mulighet til å gjøre, altså å være autonom og fri til å velge selv. 
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Ved de fleste tilfeller var det tale om de små, enkle tingene de gikk glipp av, som for eksempel å 

gå en tur med hunden, å kjøpe tyggegummi i butikken eller a ta en øl med venner etter jobb.  

VICTOR: Friheten er selvsagt veldig begrenset. Det er ikke mye man kan gjøre uten å spørre… 

Men tankene er jo frie da, det er det ingen som kan ta i fra en. 

MARIUSZ: Vi har frihet her, på cella for eksempel. Der kan vi liksom gjøre hva vi vil... Men du er 

ikke fri i fengsel. Rutinene kontrollerer deg hver eneste dag, og du blir låst inn og ut og vi kan 

bare trene til spesielle tider. Vi kan ikke gjøre hva vi vil, når vi vil gjøre det. For meg er det det 

som er frihet, og det har jeg ikke her inne. 

Fengselets kontroll- og sikkerhetsrutiner er som vi har sett også et viktig aspekt ved straffens 

dybde. Datamaterialet viser dog at straffen opplevdes som relativt grunn. Som vi kan se over, 

betyr ikke det at fengselets sikkerhets- og kontrollregimer på samme tid ikke veide tungt for 

informantene. Kontrollen var følgelig en stor del av fengselshverdagen, og hovedårsak til den 

begrensede friheten som frustrerte informantene. Ved tale om fengselslivet dro flere av 

informantene frem hvordan kontroll preget hverdagene, men at «de tross alt er i fengsel», og at 

annet ikke var å forvente. I tråd med det Schinkel (2014: 18) skriver, var det liten motstand mot 

fengselet som institusjon, og at det var noe samfunnet måtte ha som beskyttelse. Derimot mente 

de at det burde være alternative straffeformer for de som ikke hadde begått alvorlig kriminalitet, 

som for eksempel pedofili, voldtekt eller drap, uten at de selv hadde forslag til alternativer. De 

legitimerte altså fengselsstraffen som en måte å rettferdiggjøre ugjerninger på, og anerkjente 

kontrollen som fulgte med et fengsel på høyere sikkerhetsnivå. Selv om de var kritiske til den 

ekstra kontrollen som fulgte med varetektssoningen, hadde de likevel forståelse for den på 

generelt grunnlag, men det ble ved et par tilfeller poengtert at det ikke var nødvendig i deres 

situasjon.  

VICTOR:… også er det jo kameraer over alt her, de kan se oss over alt, bortsett fra når vi er på 

do eller på cella. Det er ikke til å komme unna, men det er jo en del av det å sitte i fengsel. Men 

det er jo for vår egen trygghet og da, en sikkerhetsgreie, så det er bra. Det er jo for vår skyld. Men 

det føles litt som å bo i Big Brother-huset, he-he. 

I kontrollsammenheng kommer asymmetrien i maktrelasjonene mellom innsatte og ansatt godt til 

syne, for eksempel ved at betjenter må låse innsatt inn og ut av cellene deres eller at innsatte ikke 

får ta valg under frie omstendigheter. Slike maktforskjeller er en klassisk egenskap ved den totale 

institusjon (Sykes 2007; Goffman 1967; Foucault 1999; Crewe 2009). Konkrete aspekter ved 
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straffen, som for eksempel inn- og utlåsning og at de kun kunne trene til gitte tidspunkt ble, i tråd 

med Sexton (2015), likevel trukket frem som relativt enkelt å lære å leve med, selv om det gjorde 

at de «følte seg som dyr» (Anthony). Som nevnt, var det derimot tingene de ikke fikk gjøre eller 

bestemme som var vanskeligst. Dersom noe ikke er ønsket, eller kan stride mot 

sikkerhetsrutinene får de helt enkelt ikke lov, og det får konsekvenser for den enkelte dersom det 

skjer. Kontrollen kan føre til at innsatte i disse institusjonene føle seg svært undertrykket av 

overvåkning- og sikkerhetssystemene (Crewe 2015: 55). Følelsen av å bli undertrykt var i ulik grad 

vanlig, men for de fleste informantene ikke et stort hverdagsproblem. Prat om undertrykkelse 

kom som oftest frem da det var tale om rettslig behandling og behandling av utlendingssaker. 

Altså i situasjoner der den innsatte ikke følte at han hadde noe han skulle sagt, i tillegg til at 

kontrollen og tapet av autonomi tok fra dem følelsen av å være et normalt menneske, og det å 

være mann, slik Sykes (2007: 71) skriver. 

STEFAN: Altså, man må jo så klart respektere reglene her. Men når jeg kommer hjem til deg på 

besøk må jeg jo respektere dine regler også? Jeg tilpasser meg lett, men det må man jo. Om man 

utfordrer reglene så får man selvfølgelig problemer. 

MARIUSZ: Vi har det bra her. Men man er ikke fri i fengsel. Alt er kontrollert. Vi kan ikke gjøre 

det vi vil, når vi vil, og det er det som er frihet for meg i alle fall… Du vet, det er helt vanlige ting 

som jeg ikke kan gjøre når jeg har lyst til å gjøre dem. De små, enkle tingene man ikke engang 

tenker over når man er på utsiden. Gå tur i skogen. Jeg kommer til å sette mye mer pris på sånt 

når jeg løslates. 

På den annen side, virket også kontrollen positivt. At fengselet hadde så sterke og 

forhåndsbestemte rutiner, gjorde at hverdagen ble enklere å komme seg gjennom. Kanskje fordi 

det var mindre for den innsatte å ta stilling til og færre valg som måtte tas hver dag. Å vite hva 

som skulle skje til hvilket tidspunkt, normaliseringen ved å ha en jobb eller skole å gå til, bidro til 

at fengselshverdagen veide mindre. 

Informantene var uenige om hvorvidt de ble strengere kontrollert i lys av at de var utenlandske. 

Det kom frem at de stort sett opplevde å bli behandlet på linje med norske statsborgere, men 

noen erfarte også en følelse av å bli strengere kontrollert. Det er blitt argumentert for at 

berøvelsen av autonomi er en særlig byrde for utlendinger (Kruttschnitt mfl. 2013: 494). Deres 

følelse av hjelpeløshet er ikke utledet kun av det å være innsatt, men også en innsatt som ikke er 

et «fullt ut godkjent» medlem av samfunnet, med full kunnskap om samfunnets normer og 

rettslige regler. I informantgruppen var alle europeiske, men de hadde likevel ingen tilknytning til 
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Norge, annet enn rettssaken og fengslingen (sett bort fra Mariusz, som hadde familie og 

omgangskrets), og det kan derfor antas at normer og regler er noe annerledes i informantenes 

hjemland.  

STEFAN: Nei, alt er akkurat likt. Det er ingen forskjell på utlendinger og norske. 

VICTOR: Man blir jo alltid undertrykket på et vis siden man blir kontrollert. Også kan man jo 

tolke kommentarer hit og dit hele tiden, men om det er vondt ment er kanskje bare i hodet. Jeg 

vet ikke om det ligger noe i det eller ikke.. 

 ANTHONY: Systemet og noen av vaktene behandler oss annerledes… Det er vanskeligere for 

oss å få gjennom ting, og de har dårlige unnskyldninger for grunnen til at vi ikke får samme hjelp. 

Også snakker de hardere til oss. Det er ikke bare jeg som syns det, jeg snakker for alle. 

Et annet aspekt ved frihetsberøvelsen som ble trukket frem var tid.  Den tapte tiden med familie, 

venner og arbeid som igjen førte til tapt arbeidsinntekt og tapte forbindelser. Som vi så i kapittel 

3, er frihetstap en isolasjon fra det livet som er kjent for den innsatte. Tap av følelsesmessige 

relasjoner kan føre til kjedsomhet og ensomhet (Sykes 2007). Særlig ensomt kan det føles når de 

man er glad i befinner seg i et annet land.  

ANDRÉS: Noe av det verste med å sitte her er ensomheten. 

Ensomhet kan være med på å dra individer ned fysisk, men kanskje særlig psykisk. Den 

subjektive opplevelsen av mangel på sosial support og særlig ensomhet kan være knyttet til tanker 

om selvskading og selvmord (Brown og Day 2008: 434). Antall utenlandske statsborgere som har 

tatt livet sitt i fengsel har i følge Hammerlin (2010: 21) økt. Men det er viktig å ha i bakhodet at 

også den utenlandske fengselsbefolkningen økte i samme periode. Ei heller er det kun isolasjon 

og tap av frihet som kan påvirke innsatte mentalt. De fleste av deprivasjonene ved fengsling kan 

føre til at innsatte møter fysiske og mentale utfordringer samlet og hver for seg (Barnoux og 

Wood 2013).  

Når alt kommer til alt er frihetstap som jeg har vært inne på, kanskje det viktigste aspektet ved 

fengselsstraffen, og noe som påvirker innsatte og kan tynge dem på tvers av nasjonaliteter, men 

på ulike måter. Utenlandske innsattes frihetstap kan sies å ha en egen vri, særlig ved å være 

fengslet langt unna hjemsted og familie og at de ikke har tilhørighet eller medlemskap til det 

norske samfunnet. 
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5.2.3 Uvisshet 

Å være innsatt bringer med seg stor usikkerhet. Å være utenlandsk innsatt bringer med seg enda 

større. Warr (2016) skriver i sin artikkel at dette faktisk er en særlig byrde for utlendinger. Med 

dårlig kontakt med verden utenfor, utlendingssaker, uvisshet rundt dom og løslatelse og også 

dårligere språkkompetanse kan man påstå at utlendinger har flere bekymringer enn nordmenn, 

knyttet til mangel på informasjon, og dermed kanskje dårligere grunnlag for å få svar på disse 

bekymringene. Uvissheten var i dette tilfellet delt i to, og var for det første knyttet til varetekten, 

som dog kan være felles for utenlandske- og norske innsatte, og for det andre til spørsmålene 

rundt deres status som utlending. 

Uvisshet og usikkerhet rundt fremtiden kom frem som en stor bekymring for informantgruppen. 

For varetektssonerne handlet dette mye om saken deres. «Når får jeg dom? Hvor lang vil 

dommen bli? Blir jeg dømt?» Å ikke ha svar på slike spørsmål gjorde at informantene opplevde 

mye frustrasjon da de følte at livet deres var satt på vent, og at de ikke følte de fikk mulighet til å 

planlegge fremtiden for seg selv og familien (Warr 2016: 308-309). Når det kom til fremtidig jobb 

hersket det også usikkerhet. Ikke nødvendigvis om fremtidige arbeidsmuligheter, men heller 

knyttet til egne firmaer, og jobben de ikke hadde mulighet til å drive med eller fullføre mens de 

satt i fengsel. Tapte arbeidstimer ble særlig av de som selv drev firmaer (Andrés, Stefan) trukket 

frem som svært frustrerende. 

VICTOR: Det er vanskelig å ikke vite. Jeg har mange tanker og spørsmål som jeg ikke har svar på, 

og som jeg ikke kommer til å få svar på heller. Samtidig er det en lettelse også. Å slippe å forholde 

seg til noe, og bare være skjermet fra alt liksom. Dette har vært den absolutt letteste perioden i 

livet mitt, samtidig som det er den vanskeligste.  

BERAT: Jeg vet ingen ting. Har ingen planer for fremtiden egentlig... Men det blir vel å jobbe, 

være med kona mi og flytte tilbake til [hjemlandet]. 

Mariusz var den eneste av informantene som sonet en dom, og også den ene som visste at han 

hadde en pågående utlendingssak hos UDI under behandling. Det siste han ønsket var å bli sendt 

tilbake til hjemlandet, da han hadde både kjæreste, barn, omgangskrets og jobb i Norge. 

Utlendingssaken skapte derfor svært mye frustrasjon og sinne, da ei heller han fikk svar på 

spørsmålene sine 
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MARIUSZ: Systemet er elendig. Ingen ting er klart, og det er aldri noen gode grunner til noe. 

Reglene er ikke klare. UDI-saken gjør så at alt blir usikkert. Jeg tenker mye på hva jeg vil gjøre 

etter løslatelse, men UDI-saken gjør det jo vanskelig… Det er jo helt dust! UDI burde sende 

tilbake folk som kommer hit for kriminalitet, skjønner du? Ikke folk som har bodd her lenge og 

har familie her... Åh, det er veldig frustrerende. 

Dette kan sies å føre til en følelse av å ikke klare å komme gjennom med sine forklaringer, en 

følelse av å ikke bli hørt. Innsattes deprivasjoner fratar dem handlingsmulighetene deres. De blir 

gjort passive, og blir i stor grad ute av stand til å påvirke deres omgivelser (Ugelvik 2014a: 154). I 

datamaterialet kommer det frem at de følte at de hadde en «mindre stemme» enn det statsborgere 

hadde, og at nordmenn hadde det lettere når det kom til byråkratiske avgjørelser, som de 

opplevde som svært firkantede. Det er blant annet slike inntrykk som kan føre til at innsatte ikke 

føler tillit til andre (Schinkel 2014: 26; Hulley mfl. 2016: 788), særlig til det informantene omtalte 

som systemet (byråkratiet). Som vi også ser i sitatet over, oppleves regler som uklare og 

vanskelige å forholde seg til. Informasjon kommer også som oftest på norsk, noe som kan være 

et problem med tanke på at den innsatte har krav på tilstrekkelig informasjon (Warr 2016: 307). 

Slike utfordringer får de riktignok hjelp til fra betjenter og også medinnsatte. Derimot kan 

informasjonen omhandle sensitive og private temaer som den innsatte ikke ønsker å dele med 

noen andre. 

Uvissheten kan også gå utover den innsattes familie (Pope 1987; Ugelvik 2014a).  At man ikke vet 

noe om når man blir dømt, når man eventuelt skal løslates eller om man skal sendes ut av Norge, 

smitter også over på partnere og barn. I forbindelse med at enkelte informanter ikke ønsket 

besøk fra familie, var dette en av flere faktorer som utgjorde et slikt ønske. 

BERAT: Systemet her er så tregt. Og her i Norge trenger de ikke bevis eller grunnlag for å holde 

deg i varetekt. De fengsler deg i fire uker, så får du fire nye uker, og så får du åtte nye uker etter 

det igjen. Systemet er skikkelig dårlig, og tregt. Og ikke få vite ting er veldig frustrerende. 

Uvisshet er som sagt heller ikke noe som oppleves frustrerende bare for utenlandske innsatte. 

Dette gjelder også for norske innsatte, for eksempel når det gjelder løslatelse, fremtidig jobb og 

bolig eller relasjoner. Likevel får det en slags egen vri for utenlandske. Dette blant annet gjennom 

deres generelle utenforskap og følelse av tilhørighet. Blant annet ved at de ikke formelt sett er 

medlemmer av staten og at de forstår språk dårligere. 
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5.2.4 Kultur og tro 

Ved å være sperret inne i en institusjon i et annet land enn ditt eget er også den kjente kulturen 

noe innsatte kan kjenne at de ikke får «utløp» for. Sett fra utsiden kan det norske samfunnet sees 

som lukket og vanskelig å få innpass i, noe som også kom frem i datamaterialet. Til tross for at 

informantene var fornøyd med aspekter ved fengselshverdagen, blant annet at de fikk bra mat, 

tilgang på å handle og at betjentene var hyggelige, kom det likevel frem at det «ikke var som 

hjemme». Kanskje er det åpenbart, men det er likevel viktig å dra frem at de som utlendinger også 

ble frarøvet enkelte kulturelle behov og verdier. Richards m.fl. (1995: 201) hevder at utenlandske 

innsatte gjennomgår en ‘dobbel byrde’, et fengsel i fengselet, ved at de soner i en ukjent kultur.  

Flere av informantene savnet maten de kjente til, selv om fengslene serverer relativt variert mat 

og også mat som er tilpasset ulike dietter (vegetar, svinefri og liknende). At maten i Norge og 

land på andre siden av kontinentet er ulike hverandre er selvsagt. Tilretteleggingen for at innsatte 

får mulighet til å lage mat de er godt kjent med er derfor viktig for å hjelpe dem med å beholde i 

det minste litt av sin kulturelle identitet (Ugelvik 2011a; Barnoux og Wood 2013: 16). Under den 

ukentlige handlingen fikk de muligheten til å handle inn varer for å lage den maten de ønsker, og 

selv om det de mente det var et godt utvalg, var det imidlertid enkelte varer som manglet for at 

de skulle kunne lage tradisjonelle retter, noe som knytter de innsatte til familien og nærmiljøet 

(Ugelvik 2011a: 57-58).   

Det kom også frem at det var mangel på tv-kanaler og underholdning som var tilpasset alle. 

Norske fengsler har stort sett et godt utvalg av kultur og underholdning, men består i størst grad 

av engelskspråklige tilbud. Både informantene som behersket engelsk godt, og de som ikke gjorde 

det, savnet underholdning på eget språk.  

BERAT: Det er mye underholdning på engelsk her. Jeg har spurt flere ganger om vi kan få en tv-

kanal på [morsmål], men det kommer aldri. Det er kanaler på flere språk her også, fransk, spansk 

og tysk. Det er ikke for underholdningens skyld, men det føles bra å høre litt [morsmål], hvis du 

skjønner? 

Til tross for enkelte forskjeller, ble ikke den norske kulturen opplevd som svært annerledes fra 

kulturen informantene var vant med fra hjemlandet. I fengselet, hvor menn av mange ulike 

etnisiteter sonet sammen, kom derimot de ulike kulturene i blant til syne i form av at de i blant 

stanget.  
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ANTHONY: Det er jo mange kulturer på et lite sted, og i blant krasjer det. Sånn er det bare. Vi 

har noen krangler og konflikter, men det pleier å løse seg ganske enkelt. Jeg var litt i sjokk da jeg 

kom til Norge egentlig. Det norske samfunnet er et kaldt samfunn. I [hjemlandet] virker det som 

om folk er lykkeligere, og det er mer fargerikt. Skjønner du hva jeg mener? Så ja, jeg var litt i sjokk 

da jeg kom hit, det var skikkelig vanskelig å komme i kontakt med folk. 

Omtrent halvparten av informantene karakteriserte seg som religiøse, henholdsvis katolske 

kristne og muslimer. Men å praktisere religionen på samme måte som utenfor fengselet, var ikke 

mulig. Det ble tilbudt kristne gudstjenester omtrent ukentlig i tillegg til muligheten til å prate med 

en prest, noe de innsatte syns var gode tilbud. Gudstjenestene var derimot protestantiske, men 

katolikkene benyttet seg likevel av tilbudet i blant. Foruten om at religiøse ledere besøkte 

fengslene regelmessig, arrangerte også Maritastiftelsen og Røde Kors besøk til de innsatte for å 

prate om hverdagen, men her fikk de også mulighet til å prate om religiøse spørsmål.  

ANTHONY: Nei, jeg har sluttet å tro. Jeg har respekt for det og de som tror, men jeg har ingen 

religion selv. Det hender at jeg går i kirken her inne likevel da… 

BERAT: Jeg går i kirken i blant. Men jeg vil heller trene, liksom. 

Når det kom til tilbudet for troende muslimer, fantes ikke det på samme måte som til kristne, noe 

som førte til at religiøse ritualer og liknende var noe som måtte praktiseres på cella. 

Praktiseringen av religionen ble ikke gjort fullt ut, da de ikke følte de hadde mulighet til det. 

STEFAN: Bare på rommet. Jeg får ingen ting som kan hjelpe, ingen Imam eller noe som kommer 

hit. Vet de har det i andre fengsler, men tror kanskje ikke det finnes noen Imam i denne byen, jeg 

vet ikke. 

Som vi så over, kan utlendinger ha en annen oppfatning av samfunnsmessige og rettslige normer 

og regler enn det statsborgere har. En del av disse deprivasjonene kom dog ikke frem som noe 

som tynget informantgruppen i hverdagen, men som likevel kan dras frem som en byrde som 

særlig går ut over utenlandske innsatte. Det kan antas at utenlandske innsatte som kommer fra 

land utenfor Europa føler kulturell deprivasjon som tyngre enn for informantgruppen i denne 

sammenhengen, da særlig det vestlige Europa kan påstås å være relativt homogent. Dessuten kan 

ulike former for fordommer og diskriminering finnes for utenlandske statsborgere på bakgrunn 

av hudfarge, nasjonalitet, kultur og religion, være med på å definere deres soningsopplevelse 

(Bhui 2009; Barnoux og Wood 2013; Kruttschnitt mfl. 2013). 
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5.2.5 Identitet 

Som vi kunne se innledningsvis finnes det store fordommer mot utenlandske kriminelle i Norge. 

En slik holdning kommer særlig til syne i kommentarfelt på nettaviser og på Facebook. Å være 

sperret inne kan føre til utstøtelse fra det konforme samfunnet, og igjen føre til at den innsatte 

føler seg fremmedgjort. Dette kan igjen føre til stempling og selvoppfyllende profetier, som gjør 

at den innsatte ekskluderes fra samfunnet i større grad, og også ekskluderer seg selv (Sykes 2007: 

65-67). Det kan diskuteres videre om dette kan føre til at den innsatte faller tilbake til kriminelle 

vaner etter løslatelse, men en slik diskusjon vil ikke tas her.  

Å se seg selv som kriminell var utfordrende for informantene, nettopp fordi de ikke anså seg selv 

som kriminelle, men som vanlige folk. Å sitte i fengsel kunne derfor være ekstra tungt å svelge, da 

det også under intervjuene ble ymtet et ønske om å være en ressurs i det norske samfunnet, noe 

de ikke følte at de var i situasjonen de var i. At de ikke så seg selv som kriminelle gjorde det 

vanskelig for dem å godta fengselsoppholdet og gi det legitimitet. Likevel innså de at handlingene 

de hadde utført var lovstridige, og at de måtte straffes for å gjøre opp for seg (Schinkel 2014). 

VICTOR: Innlåsingen i seg selv spiller ingen rolle, det er mer det at man blir dømt som kriminell. 

Jeg ser ikke meg selv som det. Det er noe av det vanskeligste.  Jeg ser meg selv som en 

hardtarbeidende familiefar. Som på grunn av mange anledninger havnet i denne situasjonen. Det 

var uflaks. 

BERAT: Jeg har ikke egentlig endret meg så mye. Selvfølgelig på noen måter. Men det var en feil 

jeg gjorde som gjør at jeg sitter her nå. Jeg ser meg ikke selv som kriminell, liksom. 

ANDRÉS: Jeg er redd. Jeg vet ikke… Hvordan kommer folk til å se på meg etter det her? Det er 

et av tingene jeg bekymrer meg mest over faktisk. Kommer de til å like meg? Hjemme har jeg 

alltid tenkt at hvis man er i fengsel så er man kriminell. Men jeg ser jo ikke på meg selv som 

kriminell, hvis du skjønner?  

Til tross for at de følte seg stemplet som kriminelle, følte de ikke at stigmaet kom fra betjentene 

eller andre som arbeidet i fengselet. På et slikt grunnlag kan det se ut til at det er informantene 

selv som forventer at samfunnet utenfor murene stigmatiserer dem, muligens basert på den 

politiske diskursen som kommer til syne i blant annet media (Todd 2017). Stigmatiserte individer, 

som for eksempel innsatte, kan skjule visse sider av seg selv på grunn av den samfunnsmessige 

tilbøyeligheten til moralsk å dømme dem, og med det definere deres identitet for dem (Goffman 
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2000). Som Goffman (1959) skriver, er innsatte særlig utsatt for stigmatisering, og blir redusert 

fra en vanlig, hel person til en skjendet, syndig person. På tross av at informantene ikke følte seg 

som kriminelle, følte likevel flere at tiden i fengselet hadde endret dem. At innsattes identitet 

endrer seg noe i fengsel, og tilpasser seg institusjonene har vi også sett tidligere, for eksempel ved 

Goffmans institusjonelle identiteter (Goffman 1967). Denne endringen kommer jeg tilbake til i 

kapittel 6. 

At man som innsatt endrer identitet er derfor ikke noe nytt. Som utenlandsk innsatt kan man 

derimot si at den innsatte har flere identiteter. I tillegg til innsatt-identiteten, identifiserte samtlige 

innsatte seg som unorske, men fortsatt som fra sitt hjemland, uansett hvor lenge de hadde holdt 

til i Norge. Deres status og identitet som utlending kunne gjøre fengselshverdagen vanskeligere, 

og flere dro frem hvordan de måtte aktivt arbeide med sitt eget hode og mentalitet for å komme 

seg gjennom hverdagen.  

 ANTHONY: Som utlending så får man ikke hjelp fra staten, og man mister seg selv i 

fengselssystemet. Jeg tror det er veldig viktig med tanke på mentale problemer for utlendinger, at 

de får mer støtte fra staten mener jeg… Vi burde i alle fall få mer støtte når vi tilstår. 

Igjen var det ikke i tale om fengselet eller betjentene ved prat om urettferdig behandling. I stedet 

var det opplevelsene deres i retten som fikk frem denne følelsen. 

Følelsen av å være stemplet og bli behandlet annerledes på bakgrunn av utlendingsstatusen, 

sprang altså ut fra flere årsaker. Mer om dette i det som følger.  

 

5.2.6 Utlendingsstatusen 

Informantgruppens status som utlendinger kan også i seg selv sies å fungere som en vekt i 

fengselshverdagen. I det store og det hele var det ikke mange opplevelser av å bli 

forskjellsbehandlet av fengselsbetjentene. Tvert i mot opplevdes behandlingen i fengslene stort 

sett som rettferdig. Når det kom til rettsak og etterforskning derimot, kom det ved flere 

anledninger frem en følelse av at de ble behandlet annerledes enn norske statsborgere.  

MARIUSZ: Jeg merker ingen forskjell i behandlingen. Det er ikke viktig hvilket land du er fra, 

men hvordan du er som person. Bortsett fra i saker som for eksempel UDI-saken min. 
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Aas (2013a) skriver om hvordan statsborgerskapet er blitt en viktig del av samtidens 

straffemetoder. Hun definerer statsborgerskap som koplingen mellom individ og stat, og 

hovedprinsippet i organisering og regulering av et individs tilgang til de privilegier som staten 

tilbyr, i tillegg til grunnleggende rettigheter som for eksempel retten til å stemme eller til å arbeide 

(Aas 2013a: 232). Statsborgerskapet er og en del av offentlig rett, der det offentlige tradisjonelt er 

blitt ansett som et nasjonalt publikum. Denne oppfatningen av det nasjonale som det normale 

påvirker straff av ikke-statsborgere. Individet som mangler statsborgerskap, er i denne 

sammenhengen «alienert», og annerledes, og faller utenfor den nasjonale rammen som normal. 

Statsborgerskapet kan derfor sies å være en nøkkel til medlemskap i en stat. 

VICTOR: Det er klart man kan ha en følelse av å bli behandlet annerledes. Om det stemmer vet 

jeg ikke. 

 ANTHONY: Vaktene bryr seg ikke om utlendinger på samme måte som med nordmenn. Det er 

den stygge sannheten. Det er to systemer, et for utlendinger og et for nordmenn. Vi får ikke den 

samme hjelpen her inne, og heller ikke i retten. Vi har de samme sakene, men får ikke de samme 

straffene. Vi snakker mye om det her inne. Det er urettferdig, og jeg er ikke noe fornøyd med det. 

Et dobbelt straffesystem som Anthony beskriver over, mener også Aas (2013b, 2014) at har vokst 

frem – det ordinære for nordmenn og det ekstraordinære for utlendinger. Straffesystemet for 

utlendinger er som vi så i motsetning til det ordinære, velferdsorienterte og inkluderende 

systemet, åpenlyst ekskluderende, og straffer med tanke på at utlendingen skal sendes ut av 

landet. Det kan derfor sies at straffen ikke bare er knyttet til selve lovbruddet, men også til hvem 

man er. Følelsen av ikke å bli hørt og bli behandlet annerledes enn nordmenn oppleves som 

frustrerende, og resulterer i at den innsatte ikke klarer å akseptere dommen sin, da de ikke 

oppfatter begrunnelsen for straffen som legitim (Warr 2016). Berøvelsen av legitimitet, sammen 

med uvissheten utenlandske innsatte opplever fører igjen til at utlendinger blir frarøvet håpet for 

fremtiden. 

VICTOR: Jeg klarer ikke å akseptere den situasjonen jeg er i. Jeg er lavest på stigen i saken, hvor 

jeg var tvunget til å være sjåfør. Men det er ingen som hører på deg. Til og med etterforskeren er 

enig med meg at jeg ikke burde få en så hard straff. Men det er ikke noe å gjøre noe med… Når 

man får dom endres mye tror jeg. Men jeg kan ikke egentlig se for meg at det blir lettere. Nå er 

det litt rom for håp, men jeg vet ikke hvordan jeg skal akseptere en lang dom. Hvis jeg får det er 

liksom håpet ute. 
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 MARIUSZ: Fremtiden, ja… Det er vanskelig å si noe om den egentlig. Jeg vet ikke. 

At utenlandske innsatte føler seg behandlet annerledes, har definitivt rot i deres virkelighet, men 

kan også ha røtter i den objektive virkeligheten. I mange tilfeller finnes det lite informasjon om 

individer fra tiden før de kom til Norge. Av blant annet risikoorienterte årsaker, kan dette føre til 

at avgjørelser som kan ha mye å si for de innsattes liv bli tatt på dårligere grunnlag, og dermed 

fungere som en ulempe for den det gjelder (Ugelvik 2015b: 113). Resultatet kan derfor bli at 

utlendinger sjeldnere får godkjent søknader om for eksempel permisjoner eller lavere 

sikkerhetsnivå (Kalmthout m.fl. 2007).  

ANTHONY: Du blir behandlet annerledes av vaktene, de har en hardere tilnærming til oss. 

Systemet behandler deg dårligere og vi blir straffet hardere. Om det var en nordmann i stedet for 

meg, ville han ikke fortsatt vært i varetekt, som meg. Sånn behandling gjør så at mange 

utlendinger er sinte på nordmenn sånn generelt. 

At det fra datamaterialet kom frem at enkelte informanter opplevde en følelse av å bli behandlet 

annerledes, kan igjen føre til følelsen av å bli diskriminert, at nordmenn blir favorisert og også av 

rasisme. Mangelen på informasjon kan også føre til dårligere rehabiliteringstiltak (Ugelvik 2015b: 

113). Det kom også frem at informantene mente at rehabilitering var noe de måtte stå for selv 

ved å jobbe med sitt eget hode, særlig etter at de ble låst inn på cella for kvelden. For eksempel 

kom det frem at tilgang til psykolog var mer utfordrende å fremskaffe for utenlandske innsatte, i 

tillegg til andre helserelaterte problemer.  

 

5.3 Straffens janusansikt 

Crewe (2011a: 522) mener straffens tetthet er en side ved både dybde og vekt, at den på den 

måten har å gjøre med både den mentale byrden ved soning, i tillegg til hvordan kontrollen virker 

på individene. Som vi har sett i de foregående kapitlene om dybde og vekt, kan vi si at de to 

begrepene virker inn på hverandre, og at dybden også fungerer som vekt for de innsatte. Derimot 

fanger ikke disse begrepene opp tvetydigheten ved den moderne fengselsstraffen. Den er hard 

samtidig som den er myk, dyp samtidig som den er grunn og tung samtidig som den er lett - et 

slags straffens janusansikt. Det var enighet blant informantene om at Norge antakeligvis var et av 

de beste landene i verden å sone straff i, men at de likevel opplevde å bli straffet.  Mykere 
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fengselsmakt innebærer større autonomi og frihet for de innsatte, innenfor de rammene 

sikkerheten og kontrollen setter. Det er ikke lenger nok at de er passive og følger reglene, i stedet 

er det forventet at de viser engasjement og er aktive for å nå institusjonelle mål (Crewe 2011b: 

460). Det betyr at individene må regulere seg selv, for eksempel når det kommer til hvem de 

holder selskap med, hvordan de arbeider og hvordan de kommuniserer. Gjennom selvregulering 

er det et mål å ansvarliggjøre de innsatte, ja nærmest lære dem hva som lønner seg og ikke. Som 

jeg var inne på tidligere, er det enkelt å dra linjer til governmentality-begrepet (Foucault 1982; 

Garland 1997; Crewe 2009: 138), hvor individer er subjekter for en nesten uhåndgripelig 

maktutøvelse. Et slikt fravær at direkte makt, kan føre til frustrasjoner som er knyttet til en følelse 

av at alt de foretar seg blir vurdert. En enkel samtale kan for eksempel tolkes dithen at den 

innsatte føler seg overvåket (Crewe 2011b: 465). «Blir samtalen lagret? Vil den følge meg 

systemisk og kanskje ha innvirkning på kommende saksbehandling?» Slike spørsmål kan oppleves 

frustrerende for den det gjelder. 

ANTHONY: Fengselet er kanskje mykt, men mentalt er det ikke det, det er vanskelig. Veldig 

vanskelig. Kameraer, vakter, langt vekk fra familien… Det gjør noe med en. Og vi har ingen å 

prate med uten at vi blir overvåket. Det er et stort problem. Det blir som et fengsel inne i 

fengselet.  

Myk makt er like fullt undertrykkende da den tvinger de innsatte til å regulere alle sider ved seg 

selv, og bryter ned alenetiden deres. Selv i åpne fengselsinstitusjoner opplever innsatte 

fengselssoningen som frustrerende i ulike grad). I artikkelen «The pains of freedom: Assessing the 

ambiguity of Scandinavian penal exceptionalism on Norway’s Prison Island» utførte Shammas 

(2014) undersøkelser i et åpent norsk fengsel. Han kom frem til at de innsatte opplevde 

soningstiden som tvetydig, forvirrende og angstfremkallende.  På grunn av friheten opplever de 

for eksempel konflikt rundt rollene som blant annet innsatt, lønnstaker og autonom intellektuell, 

og hvordan det på grunn av forventninger er utfordrende å balansere disse rollene.  Høyere og 

lavere sikkerhet skiller seg dog fra hverandre i stor grad ved at de innsatte på institusjoner på 

lavere sikkerhetsnivåer har større frihet enn i høysikkerhet (Shammas 2014). Ved direkte 

spørsmål om fengelsmaktens ambivalens kom det frem at dette var noe som var lite reflektert 

over, og vanskelig å si noe om. Makten er nemlig ikke synlig for alle, og alle er heller ikke 

gjenstander for maktens krav. Men for de som er gjenstand for makten, kan den skape kraftige 

følelser av illegitimitet og frustrasjon (Crewe 2011b: 463). 
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5.3.1 Fengselsrelasjoner 

Tidligere har vi sett at soningen har fått en mykere tone, og at den nordiske fengselsmodellen 

hevdes å være helt spesiell (Pratt 2008a). Myk makt står i kontrast til den tidligere harde makten 

som ble anvendt i straff. Barrieren mellom betjent og innsatt er revet ned, og i motsetning til 

tidligere er det et ideal at forholdet mellom dem er godt (Sexton 2015: 456). Relasjonen mellom 

innsatt og betjent er viktig. Crewe mfl. (2014) skriver i sin artikkel om hvordan myk makt fører til 

større autonomi for innsatte blant annet på grunn av fravær av betjenter. Sammenliknet med flere 

andre steder er det i Norge flere ansatte per innsatt. På den måten kan de ha større nærhet til de 

innsatte og dermed forsterke en relasjon gjennom «dynamisk sikkerhet» (Crewe 2011b: 457). 

Dette er et godt eksempel på den myke makten som beskrives i litteraturen (Pratt 2008a; Crewe 

2011b; Dullum og Ugelvik 2012). Informantene var i stor grad fornøyde med betjentene i de 

respektive institusjonene. De ble beskrevet som snille, hjelpsomme og rettferdige, og strakk seg 

så langt de kunne innenfor de rammer som var satt fra Kriminalomsorgen.  

ANDRÉS: Hvis du spør vaktene om noe så er de veldig hjelpsomme. For eksempel hvis noe er 

ødelagt på kjøkkenet eller noe. Men det kommer jo an på vakta da. Noen er bedre enn andre, men 

alle er hyggelige… De prøver å hjelpe oss, de gir oss håp. De er bra folk. 

STEFAN: De er veldig bra. De gjør jobben sin, men de henger med oss også. Da sitter vi og 

prater, spiller kort eller bordtennis og sånn. Vi får alt vi behøver, de hjelper oss med nesten hva 

det skulle være.  

Til tross for at informantgruppen i stor grad like betjentene de hadde rundt seg, kom også 

følelsen av å bli forskjellsbehandlet på bakgrunn av statusen som utlending frem. 

ANTHONY: Noen ganger bra, noen ganger er de dårlige. Noen av betjentene kan gjøre deg litt 

aggressiv, men det kommer an på vakta og personen… Vaktene bryr seg ikke like mye om 

utlendinger som de gjør for norske. Det er den stygge sannheten, dessverre… Jeg snakker aldri 

med betjentene om noe privat.  

VICTOR: Det virker som det er forskjell på om man er statsborger eller ikke om man får hjelp. 

For eksempel er det mye fotsopp her, sant? Norske statsborgere får krem gratis, mens utlendinger 

må betale. Det er ikke bra, alle skal sees med samme øyne.  Jeg har forsøkt å treffe psykiater i åtte 

måneder nå, men det er tydeligvis et kostnadsspørsmål, jeg har klaget igjen og igjen. Det er for 
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dumt at man må si at man vil ta livet av seg for å få hjelp, jeg vil ikke synke så lavt. Men følelsen 

av ikke å bli tatt på alvor er ikke noe god. 

Utskiftningen av innsatte var i de respektive institusjonene høy. Relasjonen til medinnsatte ble 

omtalt som overflatiske og midlertidige, da det som regel ikke var nok til å skape gode relasjoner. 

Enkelte unntak forekom selvsagt, Berat snakket for eksempel om en person (fra samme 

opprinnelsesland) som han ønsket å ha kontakt med også etter løslatelse. På tross av de 

overflatiske relasjonene, ble medinnsatte likevel brukt som et verktøy for å komme seg gjennom 

hverdagen, det var viktig for dem å ha noen å prate med om overflatiske ting, og som hadde 

fengselslivet som felles opplevelse.  

 

5.3.2 Frihet uten frihet 

Den nordiske fengselsmodellen tilbyr som sagt relativt stor frihet for innsatte, selvsagt innenfor 

visse rammer. Som vi har sett er kontroll likevel en av de viktigste og mest fremtredende og 

frustrasjonsskapende aspektene ved fengselet som institusjon. Men som vi har sett, er det i dag 

tale om en annen type maktutøvelse enn hva det var tidligere. Fra utsiden kan det oppfattes som 

om norske fengsler er for snille, og at de innsatte ikke straffes tilstrekkelig, noe som for eksempel 

kommer fram i uttalelser som handler om at norske fengsler er som hoteller. Innsatte, på den 

andre siden, oppfatter det ikke helt på samme måte. For fengselets mykhet har også noen 

uønskede kvaliteter (Crewe 2015: 57). Selv om soningsforholdene er gode, og opplevelsen er 

relativt grunn, ser vi likevel at det er en mental tung vekt å bære for informantene. At de innsattes 

autonomi kun er begrenset og ikke fratatt dem i større grad, kan virke forvirrende, og fungere 

som en vekt på de innsatte da de kan føle at de får en smak av frihet, men at den friheten ikke er 

fullstendig (Crewe 2011a).  

BERAT: Vi har ikke noen utendørsområder her. Vi kan se ut fra vinduet på cella, da ser vi biler 

som kjører, barn som leker og folk som trener. Også kan vi kjenne lukta av nyklippet gress om 

våren. Det er litt vanskelig. 

Fra datamaterialet kan en slik frihets-ambivalens også dras frem. Sexton (2015: 123) omtaler 

denne typen tap som «symbolsk frihetstap», noe som innebærer tap av autonomi, tap av selvet, og 

tap av personlighet, hvor det siste dras frem som det mest fullstendige tap av frihet, og innebærer 

at man mister seg selv som person, men også som menneske.  
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ANTHONY: Jeg har mistet min egentlige personlighet. Jeg føler meg veldig kontrollert. Av 

kameraene og av rutinene. Alt du gjør her inne blir kontrollert. Det er deprimerende… 

På spørsmål om informanten hadde endret seg under soningstiden svarte alle nei. Derimot kom 

det ved flere anledninger frem en endring i personlighet. Negativ endring forekom, men som vi 

skal se, oftest i positiv retning. Det er tidligere blitt argumentert for at utlendinger får en slags 

«dobbel straff» (Aas 2013: 90), ved at de straffes med fengsel i tillegg til at de sendes ut av Norge 

etter soning. Med et slikt utgangspunkt kan man her legge til enda et aspekt ved straffen – en 

trippel straff – ved at de også mister deler av seg selv. 

 

5.4 Hva er det mer og mindre av? 

Med et utgangspunkt i Sykes’ (2007), Crewes (2011a) og Warrs (2016) byrder ved soning, kan 

man ut fra datamaterialet si at informantenes fengselshverdag veide tyngre enn det var dypt og 

tett. Kapitlenes varierende størrelse er dermed et resultat av det empiriske grunnlaget. Det kom 

det frem at byrdene som tynget informantene særlig hadde utgangspunkt i mangel på 

familiekontakt, tapet av frihet og uvisshet og andre frustrasjoner knyttet til informantenes status 

som utlendinger. Dybde, vekt og tetthet er som sagt metaforer for hvordan innsatte kan oppleve 

soningstiden, og at den opplevelsen er individuell og varierer fra person til person, også på tross 

av like rutiner og omgangskrets på samme fengselsavdeling. Der et individ opplever noe som 

svært tungt, kan et annet ikke ha samme oppfatning, noe som også kom til uttrykk i 

datamaterialet, hvor for eksempel Stefan ikke opplevde varetektsfengslingen som hverken særlig, 

dyp, tung eller tett.  

STEFAN: I Norge finnes det ikke fengsel. Vi har bare litt begrenset frihet. Vi sitter her inne, men 

har alle rettigheter som vi hadde utenfor. 

Med utgangspunkt i informantenes opplevelser kan man si at de ulike variasjonene i hvordan 

innsatte opplever soningstiden ikke er isolerte opplevelser, men at dybde, vekt og tetthet virker 

inn på hverandre. Opplevelsen av dybde kan fungere som en vekt på de innsattes skuldre ved at 

de var lagt unna familien, og «begravd» dypt i fengselets sikkerhets- og kontrollsystemer i tillegg 

til følelsen av å ha frihet på samme tid som de ikke hadde det, var med på å tynge informantene i 

deres hverdagsliv. Frustrasjonene som veier tungt kan dessuten også dra dem lenger inn i 
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fengselets sikkerhets- og kontrollsystemer, og dermed kan man si at vekten påvirker straffens 

dybde. Dette gjelder også tettheten, for eksempel ved at innsatte føler seg overvåket og stadig 

vurdert og den begrensede autonomien som tillot dem en smak av friheten, samtidig som de var 

dypt inne i fengselets kontrollregime, kunne gjøre så at fengselshverdagen kunne føles tyngre og 

skapte frustrasjoner. Aspektene ved dybde, vekt og tetthet som har kommet frem i datamaterialet 

kan sies å være felles for hele fengselsbefolkningen. Likevel får altså frustrasjonene en egen slags 

vri på grunn av statusen informantene her som utlendinger. 

Dette kapittelet har altså omhandlet hvilke byrder og frustrasjoner utenlandske innsatte i norske 

erfarer, og hvordan de opplever dem. Med et tradisjonelt kriminologisk preg, har det altså handlet 

om straffens negative sider. Derimot så vi blant annet at straffen opplevdes som relativt grunn. 

Dermed kan man si at straffen ikke utelukkende er negativ, men at den også innehar enkelte 

positive sider som virker inn på de negative, gjør det lettere å takle den. I det følgende kapittelet 

skal vi vende om, og se på de positive sidene ved straffen. 
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6 EN POSITIV VENDING 

 

 

Den nordiske fengselsmodellen kan som vi har sett sies å være en mykere, og mer 

velferdsorientert fengselsmodell, med et særlig fokus på rehabilitering (Pratt 2008a). På tross av 

utgangspunktet om å se på byrdene ved soning, kom det i datamaterialet også frem mye positivt. 

Positiv sosiologi og kriminologi er perspektiver som ønsker å dra frem det som fungerer i 

samfunnet, i dette tilfellet fengslenes positive sider. Som vi har sett, kan positiv kriminologi anses 

som et perspektiv heller enn en teori, noe som innebærer at det finnes flere ulike teorier og 

modeller, positive som sådan, innenfor dette perspektivet. Tidligere i analysekapittelet har vi sett 

på egenskaper ved fengselsinstitusjonen og konsekvenser av inkapasiteringen som gjorde 

soningshverdagen dypere, tyngre og tettere. Likevel kom det fra datamaterialet frem at 

informantene opplevde fengselshverdagen som relativt grunn. At fengselshverdagen i Norge er 

grunnere, lettere og mindre tett enn fengslene i flere andre land, er ikke lenger noen overraskelse. 

At dette kom til syne i datamaterialet er derfor heller ikke det. Likevel mener jeg det er interessant 

å se på hva det er som gjør at fengselshverdagen, til tross for enkelte frustrasjoner og byrder, 

likevel oppleves som relativt god og enkel av mine informanter. I det følgende vil informantenes 

opplevelser av fengselslivet presenteres i lys av et positivt kriminologisk perspektiv. 

 

6.1 Rehabilitering 

Rehabilitering er som vi har sett et meget viktig prinsipp i norsk kriminalomsorg, hvor det er et 

mål at innsatte skal komme tilbake til samfunnet etter løslatelse, og også fungere godt i henhold 

til hegemoniske normer. I den positive kriminologien, står ideen om rehabiliteringen og 

gjenopprettende prosesser sterkt. Også for innsatte selv er ideen om rehabilitering viktig og noe 

som er ønsket. Dette gir dem håp om å kunne forbedre seg, gjennom en følelse av at noen har 

tro på dem, og at fengselet engasjerer seg for å endre dem (Schinkel 2014: 30). Gjennom 

rehabiliteringstiltak, kan man altså endre et individs identitet fra å være selvsentrert, til å finne nye 

og viktigere meninger med livet, som gjør at han vil avstå fra kriminalitet og annen avvikende 

adferd. Med hensyn til informantenes utlending-status, kan det virke som om dette med 
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rehabilitering skal fungere annerledes på dem. Som vi så innledningsvis, er diskursen en helt 

annen når det gjelder «kriminelle utlendinger» enn «våre egne lovbrytere» (Todd 2017), og som vi 

så skriver Aas (2014) om et todelt rettssystem, et for medlemmer av samfunnet og et for de som 

ikke er det. Derimot skriver Ugelvik (2017) at dette ikke er tilfelle i praksis, og at utlendinger på 

lik linje med statsborgere får tilbud om ulike rehabiliterende tiltak. Alle landets fengsler er 

inkorporert i velferdssystemet, som skal fungere på samme måte for alle som er under dets 

omsorg. Det siste kom også til uttrykk i datamaterialet: 

MARIUSZ: Fengselet hjelper meg. Jeg tror at hvis du selv ønsker å slutte med kriminalitet, da 

virker rehabiliteringen. Også hvis du tror du vil det. Men hvis du ikke egentlig vil legge fra deg 

kriminaliteten, nei da fungerer det ikke heller.  

BERAT: Det er vanskelig å se de positive sidene her, det er jo et fengsel. Men det er klart, man 

lærer seg jo å kontrollere seg selv da, og gjøre det beste ut av ting. Også lærer man å sette mer pris 

på tingene man har. 

Med slike utsagn er informantene inne noe av det rehabiliteringen handler om. Dersom innsatte 

ikke er åpne for endring og det å finne alternative ting som gir livet mening (Ronel og Elisha 

2011), vil også sannsynligheten for å lykkes i det konforme samfunnet etter løslatelse også bli 

mindre. Nettopp dette kan også være en grunn til at rehabilitering også fra innsattes side, er 

ønsket (Schinkel 2014: 25). Kriminalitet og det å være kriminell er i mange tilfeller ikke det den 

innsatte ønsker for seg selv, og sine pårørende som også blir berørt.  

 

6.2 Tiltak  

Gjennom ulike rehabilitative tiltak, for eksempel utdanning, arbeid og ulike kurs, gis innsatte 

mestringsfølelsen og dermed troen på seg selv. Viktigheten er stor, blant annet for å redusere 

maktesløshet og følelsen av å bli undertrykket (Ronel og Segev 2014: 1400). Dessuten kan slike 

tilbud være med på å lære innsatte nyttig kunnskap som de kan få god bruk for også på utsiden av 
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murene slik at de og kan få lettere muligheten til å hevde seg i samfunnet ved bruk av legale 

midler. Å stå uten legale midler kan i seg selv være en kriminogen faktor13  

STEFAN: Jeg går på jobb hver dag, jeg jobber på verkstedet. Også trener jeg som regel etter jobb. 

Ellers så spiller jeg bordtennis, og spiller kort og sånn. Sånne ting man gjør i fellesskapet i fengsel, 

he-he. Det er ganske greit her altså.  

Dessuten fungerer slike aktiviteter godt som tidsfordriv. Hulley mfl. (2016: 771) skriver at 

kjedsomhet kan være en av de største byrdene for innsatte som soner lange dommer, og kan 

følgelig også overføres på varetektsinnsatte. Dersom innsatte ikke ønsker å arbeide eller gå på 

skole, holdes de som regel innlåst på cellene sine på dagtid, noe som både er kjedelig og kan få 

tankene til å vandre steder som kanskje ikke er ønskelig. Slike tiltak, og også trening og andre 

aktiviteter, kan gjøre så at fengselshverdagen veier mindre, og dermed også oppleves grunnere og 

mindre tett, ved at dagene normaliseres så godt det lar deg gjøre. Dette kommer til syne gjennom 

hverdagens organisering: arbeid eller studier på dagen, så hjem til middag og videre på trening 

eller andre aktiviteter på kveldstid. 

ANDRÉS: Jeg jobber, ja. Det er litt sånn handywork, he-he. Vi lager forskjellige ting. Jeg er glad 

jeg kan jobbe, for da får jeg jo litt mer penger også går tiden mye fortere. Tiden ville gått saktere 

om jeg satt på cella hele dagen. 

I tråd med Schinkel (2014: 25), var informantene altså positive til rehabilitering generelt og også 

til de rehabiliterende tiltakene som skjer i de respektive fengselsinstitusjonene i datamaterialet. 

Likevel ønsket de flere ulike rehabilitative tiltak, på tross av et relativt bredt spekter med tanke på 

fengselets størrelse, hvor dersom nevnt ble tilbudt arbeid, utdanning, trening. I tillegg hadde 

informantene mulighet til å delta i ulike aktivitetsgrupper.  

STEFAN: Vi har forskjellige grupper her inne. Jeg er med i en musikkgruppe. Jeg spiller gitar. Vi 

er fem stykker som spiller sammen. Det er bra, men de andre måtte lære seg å spille fra 

begynnelsen, jeg spilte gitar fra før. Så det går sakte fremover. Men det er kult å ha noe å drive 

med. 

                                                 
13 Teorien om anomi henviser til en situasjon der det tilsynelatende er mangel mellom kulturens normer om hva som 

er suksess (mål) og hensiktsmessige måter å oppnå disse målene på (midler). For noen aktører kan dermed illegitime 

midler (for eksempel kriminalitet) bli en måte å oppnå et slikt mål på (Merton 1968). 
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Den norske velfersorienterte kriminalomsorgen gir som sagt innsatte de samme rettighetene i 

fengsel, som utenfor fengsel. Dette gjennom prinsippet om normalitet. I noen tilfeller, blant 

annet for samfunnsgruppen informantene gikk inn under, ikke-borgere, får de større tilgang til 

mange tjenester under soningstiden, for eksempel helsetjenester de ikke har krav på samme måte 

som statsborgere, for eksempel enkelte helsetjenester. Fra datamaterialet kom det frem at det til 

tider kunne være utfordrende å få tak i psykolog, men at andre heletjenester var meget 

tilgjengelig, ja til og med bedre enn utenfor fengselet, og følgelig langt mindre kostbart. 

MARIUSZ. Helsetilbudet er veldig bra. Det er sykepleier her to ganger i uka og lege her en gang i 

uka. Hvis det er noe galt blir vi sendt rett på sykehus. Vi slipper helsekøene som er utenfor 

fengselet. Tannlege er heller aldri noe problem. Vi har tilgang på alt vi trenger. 

ANTHONY: Helsetilbudet her er veldig bra. Det er ikke så ille her, alt tatt i betraktning. 

Rehabiliterende tiltak gjøres altså for at den innsatte skal endre seg, og også ha et ønske om å 

endre seg. Å selv ønske endring er viktig for å få det til. Tiltakene hjelper også med dette ved å gi 

innsatte troen på seg selv gjennom å gi en følelse av at fengselet også har troen. Arbeid, skole og 

andre aktiviteter utfordrer den innsatte i hverdagen, og gjennom slike utfordringer kan de 

oppleve en mestringsfølelse som kan være med på å endre selvoppfatning og gi de nye meninger 

til livet (Schinkel 21014: 31).  

 

6.3 Relasjoner mellom innsatt og ansatt 

Arbeidet betjentene og andre ansatte gjør er meget viktig for at innsattes selvidentitet skal endres 

i positiv retning (Ronel og Segev 2014). Det er denne relasjonen som i størst grad pleies i 

hverdagen, da særlig betjentene hver dag omgås de innsatte. Tidligere så vi at betjentene bør gå 

foran som forbilder for hvordan de innsatte skal ønske å bli. Ansatte i kriminalomsorgen bør 

altså fremme hva slags adferd som øker de positive erfaringene for den enkelte innsatte, som 

dermed kan være med på å redusere den innsattes egoistiske trekk, og fremme den positive 

endringen ved å redusere negative holdninger og adferd, og dermed redusere tilbakefall.  Positiv 

endring kan styrkes i regi av betjenter og andre ansatte ved gjennom deres arbeid å skape «nære» 

relasjoner til den innsatte, og dessuten gå foran som eksempel ved å agere ved å bruke adferd 

som fremmer det som er ønsket, nemlig pålitelighet, ærlighet, respekt for andres følelser, lytte til 
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andre, varme, empati, entusiasme og andre positive trekk ved adferden som er ønsket å fremme 

(Ronel og Segev 2014: 1397). Ved å danne slike relasjoner mellom innsatte og ansatte, skapes det 

også et mer positivt soningsmiljø – som igjen fremmer den rehabiliterende effekten. Innsatte 

opplever at rehabilitering skjer best i miljøer hvor det de føler at relasjonene er genuine og ikke 

dømmende (Sparks, Bottoms og Hay 1996; Schinkel 2014: 26). Informantene uttrykte tilfredshet 

med betjentene de hadde med å gjøre. De var hjelpsomme og gode å ha de gangene de trengte 

noen å prate med. 

MARIUSZ: Betjentene er veldig ålreite. Men man kan jo ikke like alle, så noen er så klart bedre 

enn andre. Men omtrent alle er veldig okay. Vi har godt forholdt til hverandre. Det er tre betjenter 

som jeg prater mest med… når jeg trenger råd eller bare noen å prate med. Høre hva de mener 

om ting, ikke sant? De er ikke venner, men noen jeg stoler på når jeg ikke ønsker å prate med 

andre gutta her. 

ANDRÉS: Jeg snakker ofte med betjentene om saken min. Vi har godt forhold til hverandre, og 

det virker som de faktisk ønsker å hjelpe meg. De er snille, og de gir oss håp. Jeg har ganske 

dårlige dager mentalt i blant, og da er de gode å ha. Du kan ikke være alene her inne, da blir du gal 

tror jeg. Jeg holder meg for det meste for meg selv, men når jeg trenger noen å prate med, ja da 

hjelper det å prate med betjentene. 

STEFAN: Jeg prater mye med dem. I verkstedet omgås vi også mye. Særlig nå i jula er det ikke 

noe å gjøre der. Vi spiller mye kort, og da blir vaktene med. 

VICTOR: Jeg prater mye med noen av dem. De gir den støtten de kan gi, men man kan jo ikke 

regne med så mye heller. 

Warr (2016) dro frem tapet av håp som en særlig byrde for utenlandske innsatte. Over kan vi se 

at Andrés mener at betjentene gir han håp. Håp kan i hans tilfelle handle om flere ting, men håpet 

for fremtiden har vi sett at er en faktor som gjør hverdagen tyngre. At ansatte kan være med på å 

gi innsatte håpet tilbake, er altså med på å ta litt av straffens tyngde vekk fra den innsattes 

skuldre. 
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6.4 Utvikling av selvet 

Det er blant annet gjennom de ulike tiltakene og arbeidet betjentene og andre ansatte gjør i 

fengslene, at innsatte gjøres klare for hverdagen utenfor fengselet, som kan by på en tøff 

overgang. Det er et mål at personen de var før fengslingen nå er blitt et bedre et, og skal avstå fra 

sin tidligere avvikende adferd. Dette gjennom en utvikling av personligheten, en utvikling av 

selvet – en psykologisk endring (McNeill 2015: 59). Fra de fleste informantene kom det også 

frem en slik narrativ. At de nå hadde blitt klart for dem hvilke valg de burde gjort tidligere og 

hvilke valg de burde foreta seg i fremtiden. En slik utvikling av selvet er, som vi har sett beskrevet 

i litteraturen, en av positiv kriminologis hovedmål (Ronel og Elisha 2011; Ronel og Segev 2014). 

MARIUSZ: Ja, det har endret meg, klart det. Jeg tenker helt annerledes. Hva er det som er viktig 

for meg? Jeg tenker veldig mye, reflekterer over hva jeg vil endre i fremtiden, når jeg slipper ut. 

Jeg har endret meg fordi jeg vet hva jeg har mistet. Det er de små tingene i hverdagen. Jeg 

kommer til å velge omgangskretsen min mer med omhu nå. 

ANDRÉS: Bare det å være her… Låst inn, uten å få lov til å være ute i det frie. Uten å se familien 

min. Det endrer deg som person på så mange måter. Jeg tror jeg har blitt mer mann, jeg tåler mer, 

liksom. Også setter jeg større pris på de små tingene.  

VICTOR: Jeg har lært mye om meg selv og at på tross at jeg har havnet i fengsel og risikerer lang 

straff er det likevel noe positivt. Jeg har gjort mange feil opp gjennom tiden. Har vært for 

godtroende. For snill og naiv. Det er derfor jeg sitter her. Jeg har innsett at jeg behøver hjelp, noe 

jeg tidligere ikke har hatt tid til å reflektere over. Det som har vært mest positivt for meg er å få 

rede på hva jeg vil med livet mitt. Det er den største gevinsten av å være her. Jeg har fått opp 

øynene. 

ANTHONY: Da jeg først kom til Norge, mistet jeg meg selv. Jeg festet mye, og det var mye dop. 

Fengselet har endret meg til en bedre person. Nå ser jeg at måten jeg levde på var feil.  

Informantene taler her om at de gjennom tiden i deres varierende opphold i fengsel, allerede 

hadde gjennomgått en endring og har innsett de viktigere tingene i livet. Likevel ønsket de videre 

hjelp til å endre sin identitet til å bli enda bedre, noe også Schinkel (2014: 30) skriver. Et av 

positiv kriminologis hovedelementer handler som sagt om integrering til samfunnet ved å endre 

synet de har på seg selv. Fra sitatene over kan se ut til at en slik prosess er i gang hos 
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informantene, som virkelig ønsket å komme tilbake til det fellesskapet de var vant til å tilhøre, og 

tilbake til deres vanlige liv.  

Positive opplevelser, for eksempel mestringsfølelsen en kan oppleve i forbindelse med trening, 

arbeid eller utdanning kan som vi har sett være med på å endre informantenes syn på seg selv. 

Schinkel (2014: 44) skriver om en informant i sin undersøkelse som mente at det var han selv 

som hadde gjort jobben med å rehabilitere seg selv. Dette kom også frem i mitt datamateriale: 

STEFAN. Det er positivt at jeg har rehabilitert meg selv. På en måte har jeg gjort det. Den første 

tiden her inne var jeg veldig stressa, men så slapp det. Jeg føler meg rehabilitert. Det er mye tid til 

å tenke og reflektere her inne. Det har hjulpet meg. 

Følelsen av å bli rehabilitert og endre seg i positiv retning, altså finne nye meninger med livet, er 

viktig for individet. Arbeidet for å endre seg selv kan sies å være en jobb som foregår hver dag 

hele året. Dette er også en måte de innsatte kan håndtere tiden i fengselet og gi mening til den, 

altså kan det være med å bidra til at den innsatte blir bevisst over soningen, noe som kan gjøre 

det lettere for dem å legitimere den. Å arbeide for å bedre seg selv kan dermed bli en jobb som 

foregår 24 timer i døgnet. 

I dette kapittelet har vi sett at straffens positive aspekter, med fokus på rehabiliterende tiltak, 

aktiviteter og relasjoner, gjør så at informantene bedre takler og gir mening til straffen og tiden i 

fengsel. Positiv kriminologis mål kan sies å være en identitets-endring hos den innsatte, noe som 

kom til syne hos informantene. Fra datamaterialet kan man dermed si at det rehabiliterende 

arbeidet i de respektive fengselsinstitusjonene fungerer, og også gjør straffen grunnere, lettere og 

mindre tett. 
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7 DISKUSJON  

 

 

I kapittel 5 kunne vi se at informantene opplevde fengselshverdagen som tyngre enn den var dyp 

og tett, men at savnet etter familie og venner var et av elementene som i største grad både tynget 

informantene og dro de dypere inn i fengselets regime. Fengselshverdagens dybde, vekt og tetthet 

viste seg hele tiden å virke inn på hverandre. På den måten kom de individuelle variasjonene i 

fengselsopplevelsen frem, og viste at informantene på ulike måter opplevde hverdagen som både 

dyp, tung og tett.  

På den annen side ble de negative og frustrerende aspektene ved straffen også påvirket av at de 

flere positive elementene. Med positiv kriminologi som teoretisk rammeverk, kom det frem at 

informantene på tross av at de opplevde fengselshverdagen som tøff, likevel uttalte seg om 

fengselets positive elementer, og særlige fokus på endring og tilretteleggingen for at en slik 

endring skulle muliggjøres. Tiltak, aktiviteter og relasjoner hjalp informantene med å gi mening til 

straffen, og la til rette for en endringsprosess der de hadde innsett hva hvilke steg de hadde tatt 

feil tidligere i livet, og blitt et «nytt og bedre menneske». I den positive kriminologiens termer 

hadde de altså endret selvidentitet, noe som i seg selv er et mål i det rehabiliterende arbeidet 

(Ronel og Elisha 2011). 

Man kan kanskje si at det er selvsagt og fortjent at det å sitte i fengsel skal være tøft, og kanskje 

også at innsatte i norske fengsler har det for godt. Funnene i denne undersøkelsen viser begge 

deler. At det er tøft å sitte i fengsel, men også at den norske Kriminalomsorgen viser nettopp 

omsorg overfor sine innsatte. Fra datamaterialet kommer det altså frem en ambivalent opplevelse 

av fengselshverdagen. Den er tøff og mild på samme tid, men ambivalensen viser seg å fungere 

på en litt annen måte enn det som blir beskrevet som tetthet i litteraturen (se Crewe 2011a, 

2011b, 2015). Ambivalensen forekommer også på flere måter, i tillegg til straffens tetthet. 

Hvordan kan datamaterialet fortelle noe om hvordan opplevelsen av fengselslivet er? Er den dyp 

eller grunn, tung eller lett, eller tett eller mindre tett? Jeg ser det derfor som hensiktsmessig å 

diskutere denne kompleksiteten nærmere, også som en oppsummering til de foregående 

kapitlene.  

En del av elementene som omhandler straffens dybde, kan sies å være det Sexton (2015) omtaler 

som konkret straff, noe innsatte ikke opplever som like vanskelig, men som likevel drar de lengre 
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unna friheten og dypere inn i fengselsregimet. Det kan være for eksempel låste dører eller trøbbel 

med å få time hos psykolog. Også fra datamaterialet kan man si at de konkrete aspektene ved 

straffen ikke består av de delene av straffen som oppleves som mest utfordrende. Det er den 

symbolske straffen, tap av identitet og personlighet som er vanskeligst (Sexton 2015). Denne 

berøvelsen kom av blant annet manglende samvær med familien, altså aspekter av både dybde og 

vekt. Samtidig er endring av identitet som vi så et mål med rehabilitering. Kan man dermed 

paradoksalt nok si at denne identitetsendringen er noe som oppleves som svært vanskelig på 

samme tid som den faktisk er ønsket? Den positive opplevelsen av rehabilitering som tolkes fra 

datamaterialet står i motsetning til holdninger som det i flere undersøkelser har kommet frem at 

er vanlige blant innsatte, nemlig en generell negativ motstandsholdning (Sykes 2007; Mathiesen 

1965; Ugelvik 2014b). Dermed kan et slikt funn muligens tolkes dithen at informantene, på 

bakgrunn av deres status som utlendinger, har andre, kanskje lavere forventninger til 

rehabiliterende tiltak enn den øvrige fengselsbefolkningen, og dermed en bedre opplevelse av 

den. Kan det være den norske kriminalomsorgen for dem fremstår som bedre i forhold til 

fengslene i hjemlandet? Tidligere så vi at Berat omtalte fengslene i sitt hjemland som «katastrofe». 

Andre uttrykte også det samme: 

ANTHONY: Det er mye hardere straffer der, så jeg ville ikke blitt straffet der. Men hvis jeg 

kunne fått samme straff som her, så kanskje jeg kunne sonet dommen min der… 

MARIUSZ: Jeg ville aldri sittet i fengsel i [hjemland]. Det er ikke rehabilitering i det hele tatt. Jeg 

kjenner folk som har sittet i fengsel der, det er ikke bra. Men sikkert ikke det verste heller. 

Kompisen min kaller fengslene i Norge for hoteller, at det er som å være på ferie. Det er det ikke, 

men noe ganger tenker jeg på det som at jeg er på leir. He-he. 

Dybde, vekt og tetthet er altså brukt som metaforer som kan sette ord på variasjonene i hvordan 

det oppleves å være fengslet. Opplevelsene varierer fra person til person selv innenfor samme 

fengselsavdeling, hvor de omgås de samme menneskene hver dag. Altså er opplevelsen som vi 

har sett subjektiv. Likevel så vi at det fremkom mønstre i datamaterialet, noe som vil si at det 

også finnes fellestrekk i hvilke opplevelser utenlandske innsatte erfarer i fengsel i Norge. Det vi 

også kan se fra datamaterialet, som vises godt i sitatet under, er at hvordan følelsen av å sitte i 

fengsel er, kan variere også innenfor samme person, fra en dag til en annen, eller fra en time til 

neste.  
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MARIUSZ: Du vet, livet går opp og ned. Noen dager vil man bare stenge seg inne på cella og bli 

der hele dagen, se på triste filmer og ja… Men andre dager faktisk er fine. Etter forholdene da så 

klart. Det er som en berg-og-dal-bane… Ja, det er et bra ord for å beskrive det. 

Informantenes opplevelse av fengselslivet er dermed kompleks og varierende, med fokus på både 

utfordringer og frustrasjoner, i tillegg til flere positive sider. Gruppen informantene er en del av, 

utenlandske innsatte, har som vi har sett vært gjennom en stor endring de seneste årene. At 

gruppen nå har blitt så betydelig, og en så stor del av den offentlige kriminalitetsdiskursen (Pratt 

2008b; Banks 2011; Todd 2017), åpner for spørsmål om det kan gi utslag på deres 

soningsbevissthet. På tross av den politiske diskursen, er det likevel ikke slik at det er lov å 

diskriminere på bakgrunn av etnisitet eller opphav. Dog er dette noe som kan være vanskelig å 

regulere, da det kan skje med bakgrunn i språkbarrierer, subjektive emosjoner eller det faktum at 

de i noen tilfeller ekskluderes fra åpne fengselsinstitusjoner eller liknende (Kalmthout mfl. 2007). 

I datamaterialet kom det stort sett frem få opplevelser av, men med et par unntak, blant annet i 

forbindelse deres status som utlending og også i forbindelse med pågående saksbehandling hos 

UDI. Opplevelsen av diskriminering kan også komme av at informantenes soningsbevissthet er 

preget av at utlendingsstatusen er en del av deres identitet. Med et slikt perspektiv, kan hendelser 

og avgjørelser dermed tolkes som avgjort på bakgrunn av at de ikke er statsborgere, har en annen 

hudfarge eller på grunn av språklige utfordringer, selv om det ikke nødvendigvis trenger å være 

tilfelle. Byråkratiet i saksbehandling og også innad i fengselet tar tid for alle, men kan tolkes som 

diskriminerende da utlendingsstatusen åpner for at det kan være det. 

Fengselsgruppens endring kommer som vi har sett av en større samfunnsmessig omveltning, der 

innvandringen har økt de siste tiårene. Man kan også stille seg spørsmål om denne endringen, en 

følge av økt globalisering, setter den nordiske eksepsjonalismen på prøve. Kan vi ha et like 

humant og velferdsorientert tilbud også til de individene som ikke formelt er medlem av staten? 

Med utgangspunkt i normalitetsprinsippet og importmodellen i den norske Kriminalomsorgen, 

kan det kanskje sies at utenlandske innsatte ikke burde få de samme tilbudene som norske 

innsatte, da de ei heller ville fått det på utsiden av fengselsmurene. Pratt (2008b: 288) skriver i sin 

artikkel at den skandinaviske eksepsjonalismen i Norge står foran sin største utfordring, nemlig 

innvandringens konsekvenser i lys av et mer splittet samfunn. Fengslene sies å speile samfunnet. 

Derimot beskriver ikke informantene et parallelt system der de blir glemt. Funnene viser at 

fengselsbefolkningens endring er noe kriminalomsorgen takler bra, blant annet gjennom liten 

følelse av ekskludering fra rehabiliterende tiltak, tilrettelegging for besøk utenlands fra og 
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dessuten gode relasjoner til ansatte som for det meste ikke opptrådte på en måte som opplevdes 

som diskriminerende. 

Til sist kan det altså sies at det teoretiske rammeverket utviklet av Crewe og andre (2011a, 2015) 

med utgangspunkt i Sykes (2007) gjør det mulig å fange opp variasjoner i fengselsopplevelsen. 

Dette gjøres ved å sette ord på opplevelsen av fengselslivets ulike aspekter. Straffens dybde, 

tyngde og tetthet kan også være relativt grunn, lett og mindre tett. Disse variasjonene 

forekommer som vi har sett fra person til person, og også innenfor samme person, da dagene i et 

fengsel er spekket med ulike følelser, både positive og negative. Dette rammeverket er dermed et 

komplekst apparat som gjør så at vi kan komme nærmere den komplekse virkeligheten som 

finnes for innsatte i fengsel. Byrdene og frustrasjonene som preger fengselshverdagen til 

utenlandske innsatte oppleves som vanskelige for dem, men blir lettere på grunn av 

rehabiliterende tiltak som får tiden til å gå og som genererer ferdigheter og kunnskap i tillegg til 

gode relasjoner til fengselsansatte. Til sist kan det sies at fengselsopplevelsen er farget av statusen 

som utenlandsk. At utlendingsstatusen de har i Norge er blitt en del av identiteten deres, er med 

på å gjøre så at alt som skjer i fengselshverdagen kan tolkes ut fra nettopp det perspektivet, noe 

som kan gjøre så at følelse av motstand skjer på grunn av at de ikke er norske.  
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8 AVSLUTNING 

 

 

I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan utenlandske innsatte opplever soningshverdagen i 

et norsk fengsel. Den tidligere forskningen vitnet om at problemer knyttet til språk, reintegrering 

og familiekontakt var de største utfordringene utlendinger i fengsel stod overfor. Disse 

utfordringene førte altså igjen til andre frustrasjoner og problemer, som for eksempel uvisshet 

knyttet til løslatelse eller diskriminering. Slike utfordringer kan igjen føre til problemer med 

mental- og fysisk helse. Fenomenologiske livsverdenintervjuer med seks utenlandske innsatte ble 

anvendt for å fange opp hvilke utfordringer informantene stod overfor i fengselshverdagen. På 

bakgrunn av tidligere erfaringer fra arbeidstiden min i fengsel, gikk jeg inn i intervjusituasjonen 

med enkelte antakelser om hva jeg ville finne. Underveis i analysearbeidet kom det derimot fra 

datamaterialet fram enkelte kategorier jeg ikke på forhånd hadde forutsett. Dermed kan man si at 

jeg har en abduktiv tilnærming til datamaterialet, altså et samspill mellom deduksjon og induksjon 

som har resultert i enkelte analytiske kategorier jeg ikke nødvendigvis på forhånd hadde sett 

forekomme (Thagaard 2009: 194).  

Problemstillingen stiller derimot ikke bare spørsmål om hvilke utfordringer utenlandske innsatte 

møter i fengselshverdagen, men hvordan de opplever dem. Med et utgangspunkt i Sykes’ (2007) 

‘pains of imprisonment’ og Crewes teori om straffens dybde, vekt og tetthet (2011a), brukte jeg 

datamaterialet for å undersøke hva som drar de under «straffens overflate», hva som tynger dem 

og fungerer som vekt og hva det er som gjør fengselsopplevelsen tett, og dermed å fange opp 

variasjonene i fengselsopplevelsen. 

Forskningsspørsmålet dreier seg altså rundt hvordan utenlandske innsatte opplever 

fengselshverdagen i Norge. Crewe (2011b: 464) skriver at det muligens kan være færre synlige 

frustrasjoner ved den moderne fengselsstraffen enn tidligere straffemetoder. Innledningsvis så vi 

at straff i Vesten har myket opp, og kanskje særlig kan dette sies å være gjeldene i de nordiske 

landene (Pratt 2008a; Crewe 2011b). Derimot viser undersøkelsene at opplevelsen av å sone i et 

norsk fengsel som utenlandsk statsborger byr på flere frustrasjoner, som i relativt stor grad også 

kan vises i tidligere forskning og teori. Utfordringer med å holde kontakt med familien, 

frihetstapet og uvisshet kom frem som de største byrdene i datamaterialet, i tillegg til 

frustrasjoner knyttet til kultur, identitet og statusen som utlending. Det kan dog argumenteres for 
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at disse byrdene og frustrasjonene også forekommer for fengselsbefolkningen generelt, og ikke er 

spesielle for utlendinger. Min mening er at dersom noe oppleves som en byrde for norske 

innsatte, utelukker ikke at det også er en byrde for utenlandske innsatte. Med dette i betraktning, 

viser det seg likevel at aspekter ved både dybden, vekten og tettheten er farget av 

utlendingsstatusen. Dermed kan det sies at variasjonene som er fanget opp fra datamaterialet er 

spesifikke for utenlandske innsatte, men som på ingen enkel måte kan generaliseres for hele 

gruppen, da variasjonene også farges av individets subjektive oppfattelse av både fortid og nåtid. 

Likevel vil jeg hevde at utlendingsstatusen systematisk farger fengselsopplevelsen på bestemte 

måter i dagens fengsels-Norge. 

Etter å ha undersøkt byrdene ved å sitte i fengsel i et annet land, gjorde jeg så en vending. Fra 

datamaterialet opplevde jeg at informantene, til tross for mye frustrasjon, også opplevde flere 

positive sider ved hverdagen sin i fengsel. Utgangspunktet ble dermed positiv kriminologi, et 

perspektiv som innbefatter ulike kriminologiske teorier som anses å være positive, blant annet 

desistance- og rehabiliteringsteorier. Fra datamaterialet kom det frem at det, til tross for 

frustrasjonene ved fengselshverdagen, fantes en relativt stor tilfredshet med å være fengslet i et 

norsk fengsel, da situasjonen uansett var som den var. De viktigste funnene er at særlig 

betjentene, men også andre ansatte, ble sett på som flinke og hjelpsomme. En slik god relasjon 

mellom innsatte og ansatte er som vi har sett meget viktig når det kommer til rehabilitering 

(Ronel og Segev 2014; Schinkel 2014: 37). Dette ble også gjenspeilet i datamaterialet, hvor 

oppfatningen av rehabiliterende tiltak var positiv, og at den hadde bidratt til at informantene 

hadde endret seg i retning av den personen de ønsket å være, noe som jo i seg selv er målet med 

rehabiliterende straff.  

Problemstillingen dreier seg om hvordan fengselshverdagen oppleves. Dermed er en diskusjon 

om erfaringen er dyp eller grunn, tung eller lett eller tett eller mindre tett essensielt. Påføring av 

pine ligger i fengselets natur (Christie 1982). Studien viser at utenlandske innsatte opplever 

fengselshverdagen som tyngre enn den er dyp og tett, men at dybde og tetthet også kan sies å 

være et aspekt ved vekten. Aspektene ved soning virker alle inn på hverandre, og påvirkes også av 

de positive sidene ved straffen. Til tross for at informantene opplevde at straffen dro de dypt inn 

i fengselsregimet, tynget dem i hverdagen og føltes tett, var det likevel aspekter ved straffen som 

gjorde hverdagen deres mindre vanskelig å takle, og dermed grunnere, lettere og mindre tett.  

Jeg kan konkludere med at utlendingers opplevelse av å være fengslet i Norge er meget kompleks. 

Den er vanskelig på samme tid som at de har det bra. Liknende paradokser er gjennomgående i 

funnene. Den nordiske fengselsfilosofien gir de innsatte en relativt stor frihet, samtidig som de er 



86 
 

dypt «begravd» i fengselssystemet, altså langt fra friheten med tanke på temporal og fysisk avstand 

fra familien og det informanten omtalte som frihet i seg selv. Besøk er essensielt for 

opprettholdelsen av familiebånd under soningstiden, dette var også knyttet til paradoksale, 

motstridende følelser, at det var herlig samtidig som at det kunne bringe med seg vanskelige 

følelser knyttet til savn og tanken på kvalitetstid med både venner og familie som går tapt.  

Den utenlandske kriminelle er i dag blitt en politisk kategori - et sosialt problem14 (Spector og 

Kitsuse 2001) i dagens samfunn (Pratt 2008b; Johansen mfl. 2013; Todd 2017). Dette kan følgelig 

være holdningsskapende, både for fengselsansatte og innsatte, og dermed ha utslag for 

utenlandske innsattes byrder ved soning. Dette kommer derimot ikke godt til syne i 

datamaterialet, hvor det virker som om kriminalomsorgen behandler de fleste likt, uansett 

bakgrunn. Aspekter ved fengselshverdagen farges likevel av statusen som utlending, og preger 

dybden, vekten og tettheten, og dermed gis opplevelsen av fengselshverdagen en bismak av 

utlendingsstatusen. 

 

8.1 Videre forskning 

Denne oppgaven har tatt for seg utenlandske innsattes subjektive oppfatninger og erfaringer ved 

fengselshverdagen, og dermed gitt økt innsikt i en fengselsgruppe det ikke er nok kunnskap om 

på bakgrunn av dens størrelse – den rommer nå over en tredjedel av fengselspopulasjonen i 

Norge. For eksempel kom det fra datamaterialet frem at flere følte seg urettferdig behandlet i 

forbindelse med rettsak og behandling av straffesak. Deres møte med den rettslige prosessen, i lys 

av deres status, kan dermed være interessant å gjøre til objekt for ytterligere undersøkelser. Økt 

kunnskap om utenlandske kriminelle som gruppe, vil generelt være viktig å frembringe. 

Dessuten er også de teoretiske rammeverkene som er anvendt interessante og gode utgangspunkt 

for videre forskning. Crewe og andres rammeverk, som baserer seg på Sykes (2007), kan i norsk 

sammenheng brukes på andre fengselsgrupper, på tvers av fengselsavdelinger eller på andre mer 

eller mindre lukkede institusjoner, for eksempel asylmottak. 

                                                 
14 Spector og Kitsuse (2001: 72-76) definerer sosiale problemer som «the activities of individuals or groups making 

assertions of grievances and claims with respect to some putative conditions». Bruk av ordet ‘putative’ (formodende) 

kommer av usikkerheten om at disse forholdene faktisk er reelle.  
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Positiv kriminologi som teoretisk utgangspunkt er ei heller utforsket i særlig stor grad i norsk 

forskning. Med et så godt og velfungerende samfunn som det norske, kan det være interessant 

med økt innsikt i samfunnet generelt, men også i institusjoner hvor det i utgangspunktet anses 

som et negativt sted å leve et liv. Fremskaffingen av kunnskap om hva som er positivt i slike 

institusjoner, har jeg tro på at kan forbedre det som er mindre bra, men kanskje også gjøre det 

gode enda bedre. 
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Vedlegg 1: Intervjuguide (norsk versjon). 

 

Veiledning til intervjuer: 

Åpne spørsmål der informanten får mulighet til å utdype er et utgangspunkt for samtalen. Et 

naturlig samspill mellom informant og intervjuer vektlegges. Tema fra sjekklisten som ikke 

oppstår spontant i samtalen vil introduseres av intervjuer der de tematisk hører naturlig inn. 

Tema kan utgå dersom de ikke er aktuelle for informanten å prate om. Ved slutten av hvert 

intervju vil det bli gjort en gjennomgang av sjekklisten for å sikre at alle temaene er dekket.  

 

Introduksjon til informanten: 

Tusen takk for at du har sagt deg villig til å delta i undersøkelsen ved å la deg intervjue. Mitt navn 

er Martine Styrvold. Jeg gjennomfører et prosjekt der formålet er å finne ut hvordan utlendinger 

opplever soningen i fengsel her i Norge.  

Det er viktig for meg å vektlegge at det er du som bestemmer hva som er viktig. Det er du som 

sitter med kunnskap og erfaringer jeg gjerne vil høre mer om. Jeg vil at du skal fortelle meg så 

detaljert og sannferdig som mulig hvordan det har vært og er for deg å sone i fengsel. Jeg tenker 

da på hvordan du ser på deg selv, betydningen når det kommer til andre innsatte og ansatte, dine 

erfaringer med fengselslivet generelt og tanker om fremtiden.  

For å få med meg det du sier vil jeg være nødt til å ta notater underveis i samtalen, dersom det 

blir pauser er det fordi jeg må notere. Jeg har taushetsplikt, så ingen andre vil få kjennskap til at 

det er du som har sagt det du forteller. Navnet ditt vil ikke bli koblet til fortellingene dine. Det er 

frivillig å delta i undersøkelsen, og du kan når som helst trekke deg fra deltakelse. Dersom jeg 

stiller deg spørsmål du ikke ønsker å svare på, har du full rett til ikke å svare. Jeg regner med at 

samtalen vil vare en times tid.  

Synes du dette høres greit ut? Er det noe du lurer på før vi begynner? 

 

Jeg vil gjerne starte med å stille noen spørsmål om bakgrunnen din: 
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Bakgrunnsopplysninger: 

1. Hvor gammel er du?  

2. I hvilket land er du statsborger? 

3. Har du familie? I Norge eller utland? 

4. Hvorfor kom du til Norge? 

5. Hvor lenge har du vært fengslet? Soner du dom eller er du varetektsfengslet? 

6. Har du sonet i fengsel tidligere? (Hvis ja, hvilke(t) land?) 

7. Har du fått vedtak om utvisning? 

 

Åpne spørsmål 

1. Hvordan opplever du soningstiden? 

2. Hvilken betydning har soningen for hvordan du ser på deg selv og ditt liv?  

3. Hvordan er forholdet ditt til andre? 

4. Hvordan er det å være utlending i fengsel i Norge? 

5. Hva tenker du om frihet i fengsel? 

6. Hva tenker du om fremtiden? 

7. Positive og negative sider ved soning? 

 

Sjekkliste 

1. Hvordan opplever du soningstiden? 

a. Er soningen her i dette fengselet ditt første møte med kriminalomsorgen? 

b. Kan du beskrive en vanlig dag for deg? 

c. Har du arbeid/skole? Hvordan opplever du det? Hvorfor? 

d. På hvilke måter føler du at fengselsrutinene styrer hverdagen din? 

e. Hvordan føler du at livet i fengselet er tilrettelagt i forhold til at straffen kun er 

frihetsberøvende? Føler du at du har mistet noe annet? 

f. Hvordan bruker du fritiden din? 

g. Hva syns du om tilgangen til kultur på ditt språk? Evt. Språk du forstår? (Tv, radio, 

bøker, magasiner) 

h. Har språkforståelse vært et problem under soningen? På hvilke måter? 

i. Hva syns du formidlingen av informasjon?  

j. Tror du språk er med på å gi dårligere informasjon til utlendinger? 
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k. Hva tenker du om cella di? 

l. Hva tenker du om maten dere får servert? Og tilgangen til å handle egne varer? 

m. Hva tenker du om helsetilbudet i fengselet? Bruker du det? 

n. Har du fysiske eller psykiske plager? Hvordan påvirker soningen disse plagene?  

(Psykolog-tilbud). 

 

2. Hvilken betydning har soningen for hvordan du ser på deg selv og ditt liv?  

a. Hvordan beskriver du deg selv som person? Hva er din identitet? 

b. Hvilket land føler du tilhørighet til? 

c. Føler du at du på noen måte har endret deg av å sone i fengsel? På hvilke måter?  

d. Hvorfor tror du at du har endret deg? 

e. Har soningen endret din selvfølelse? 

f. Føler du at du blir presset til å være noen du ikke er av fengselet? 

g. På hvilke måter tror du soningen vil få betydning for deg etter løslatelse? 

h. Har soningen påvirket synet ditt på fremtiden? 

i. Føler du soningen hjelper deg mot en lovlydig fremtid? 

j. Kan du være deg selv i fengselet? Er det plass til dine verdier og synspunkter? 

k. Føler du at du fengselet gjør deg til noe annet enn du er? 

l. Føler du avmakt? 

m. Er du mye frustrert? I hvilke situasjoner? Hvorfor? 

n. Savner du hjemlandet ditt? Hvorfor?  

o. Ville du heller sonet i hjemlandet ditt? Hvorfor? 

 

3. Hvordan er forholdet ditt til andre? 

a. Hvordan er forholdet ditt til andre innsatte? Hvorfor? 

b. På hvilken måte bruker du dine medinnsatte i hverdagen? (venner, nettverk, 

terapeutisk) 

c. Hvordan er forholdet ditt til betjentene? Hvorfor? 

d. Hvordan bruker du betjentene i hverdagen?  

e. Får du besøk? Fra hvem? Hvor ofte? 

f. Hva tenker du om fengselets tilrettelegging for besøk fra familien din? 

g. Hva tenker du om å møte barna dine i fengsel? 

h. Hvordan opprettholder du relasjoner du hadde på utsiden? (telefon, brev, besøk?) 
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i. (Hvordan) syns du det tilrettelegges for at du skal få opprettholde kontakt med 

familie? (Skype/andre kommunikasjonsmuligheter) 

 

4. Hvordan er det å være utlending i et norsk fengsel? 

a. Føler du at det er forskjeller på deg som utenlandsk statsborger og medinnsatte som 

er norske statsborgere under soningen? 

(for eksempel behandlingstider, behandling fra ansatte og innsatte etc.) Evt. hvilke 

forskjeller eller hvordan? Hvorfor? 

b. Er du religiøs?  

c. Hvordan praktiserer du religion mens du soner? Er det bra/begrenset? 

d. Hvordan får du «utløp» for kulturen din under soningen? 

e. Hvordan går kulturen din «overens» med fengselsregler og rutiner?? 

f. Hva tenker du om å sone dommen din så langt hjemmefra? 

g. Har du utlendingssak til behandling? 

h. Føler du deg som en del av fengselsgruppen?  

 

5. Hva tenker du om frihet i fengsel? 

a. Hva tenker du når jeg sier frihet under soning? 

b. I hvilken grad føler du at du selv kan styre hverdagen?  

c. På hvilke måter tar du styring over hverdagen? 

d. Hvilke deler av hverdagen føler du at du ikke har kontroll over? 

e. På hvilke måter kan du sammenlikne fengselslivet med livet på utsiden? 

f. Det at du selv er med på å bestemme din egen «skjebne» i fengselet – hva tenker du 

om det? 

g. Hvilket ansvar har du i fengselet?  

h. Føler du at du du har tillit hos ansatte? 

i. Har du kjent på en følelse av at fengselet undertrykker deg? I hvilke situasjoner? 

 

6. Hva tenker du om fremtiden? 

a. Hvilke tanker har du om fremtiden? 

b. Hva ønsker du å jobbe med? Hvor ønsker du å bo? Har du en plan for å oppnå dette? 

c. Har du et ønske om å forbli i Norge? 

d. Tror du at du vil utføre kriminelle handlinger igjen? Hvorfor/hvorfor ikke? 

e. Hvilke drømmer har du for livet ditt? 
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f. Føler du at det legges til rette for livet etter endt soning her i fengselet? 

(Rehabilitering) 

g. Hvis utvisningsvedtak: Hva tenker du om deportasjonen? ( Informasjon, andre 

tanker) 

h. Føler du deg mye usikker? Med tanke på nåtid og fremtid. 

 

7. Positive og negative sider ved soning? 

a. Hvilke positive opplevelser har du av å sone i fengsel? Tror du det er spesielt for 

Norske fengsler? Hvorfor? 

b. Er det utpregede opplevelser som du ser tilbake på som positive? Hvorfor? (Ansatte, 

velferdstilbud, personlig vekst, arbeid, skole etc.) 

c. Hvilke sider av fengselshverdagen opplever du som spesielt vanskelige? Hvorfor? 

d. Hva ville du listet som de tyngste byrdene ved å sone i fengsel i et annet land enn ditt 

eget? 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv (norsk versjon). 

 

INFORMASJON VEDR. UNDERSØKELSER I [NORSK] FENGSEL 

 

Jeg er ei jente på 26 år som skriver masteroppgave i kriminologi. I den anledning ønsker jeg å 

utføre intervjuer med utenlandske statsborgere. 

 

Bakgrunn og formål 

Prosjektet handler om hvordan det oppleves å sone i et fengsel i Norge når man er statsborger i 

et annet land, og hvilke utfordringer utenlandske statsborgere står overfor i fengselshverdagen. 

Jeg ønsker å finne ut mer om byrder ved å sone i en fengselsinstitusjon i et annet land enn ditt 

eget. Prosjektet er på mastergradsnivå i kriminologi på Universitetet i Oslo, og utføres som et 

uavhengig studentprosjekt. 

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltakelse i studien innebærer aktiv deltakelse i form av intervjuer. Spørsmålene som vil stilles vil 

handle om den innsattes opplevelse av soningstiden og tanker om livet før, nå og i fremtiden. 

Dataene vil registreres og lagres ved hjelp av notater.  

Utvalget er trukket ved hjelp av ansatte i Kriminalomsorgen. De utvalgte vil spørres om 

deltakelse på bakgrunn av at de er utenlandske statsborgere og soner i et norsk fengsel. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt, deltakerne vil altså være helt anonyme. 

Det er kun forsker som vil ha tilgang til personopplysninger.  

Deltakerne vil ikke gjenkjennes i publikasjonen. 

Prosjektet skal etter planen avsluttes i mai 2017. Alle personopplysninger vil da være anonymisert. 
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Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. 

Dersom du trekker deg vil alle opplysninger om deg bli slettet.  

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med meg på telefonnummer: 954 92 

202 eller på e-post: martine.styrvold@student.jus.uio.no.  

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. 

 

Mvh. 

Martine Styrvold 

 

 

mailto:martine.styrvold@student.jus.uio.no
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Vedlegg 3: Informasjonsskriv til informantene 

(norsk versjon). 

 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

”Pains of imprisonment” 

 

Bakgrunn og formål 

Prosjektet går ut på å finne tap/lidelser ved å sone i en fengselsinstitusjon i et annet land enn ditt 

eget – i dette tilfellet Norge. Prosjektet er på mastergradsnivå i kriminologi på Universitetet i 

Oslo, og utføres som et uavhengig studentprosjekt. 

Utvalget er trukket ved hjelp av ansatte i Kriminalomsorgen. De utvalgte vil spørres om 

deltakelse på bakgrunn av at de er utenlandske statsborgere og soner i et norsk fengsel. 

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltakelse i studien innebærer at informanten krever aktiv deltakelse i form av intervjuer. 

Spørsmålene som vil stilles vil handle om den innsattes opplevelse av pågripelse, soning og tanker 

om livet før, nå og i fremtiden. Dataene vil registreres og lagres ved hjelp av notater/lydopptak. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun forsker som vil ha tilgang til 

personopplysninger. Notatene vil transkriberes og anonymiseres så fort det lar seg gjøre, for så å 

slettes.  
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Deltakerne vil ikke gjenkjennes i publikasjonen. 

Prosjektet skal etter planen avsluttes i mai 2017. Alle personopplysninger vil da være anonymisert. 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen 

grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med meg på telefonnummer: 

954 92 202 eller på e-post: martine.styrvold@student.jus.uio.no. Du kan også kontakte min 

veileder, Thomas Ugelvik. på e-post: thomas.ugelvik.jus.uio.no.  

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

mailto:martine.styrvold@student.jus.uio.no
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Vedlegg 4: Godkjenning fra KDI. 
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Vedlegg 5: Godkjenning fra NSD. 
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