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Denne masteravhandlingen tar for seg utfordringene for kvinnelige pårørende til innsatte i 

norske fengsler, med et fokus på minoritetsbefolkningen i Norge. Med minoritet menes det i 

denne sammenheng de som har tilknytning til et annet land enn Norge, basert på enten 

opprinnelsesland – der de er født – eller foreldrenes tilknytning til et annet land enn Norge. I 

denne forskningen undersøkes dette fenomenet ved å analysere og drøfte de empiriske data 

som er innsamlet ved bruk av kvalitative intervjuer med seks kvinnelige pårørende. Disse 

funnene blir kartlagt  ut i fra en tredelt modell for å favne om kompleksiteten av en slik 

studie. Disse tre perspektivene omhandler opplevelsene av sekundær prisonisering, stigma og 

kjønnsperspektiv. 

Ved å oppdage disse utfordringene sikter denne oppgaven på å hjelpe 

kriminalomsorgen og andre offentlige etater i møter med minoritetspårørende for å bedre 

kunne forholde seg til denne samfunnsgruppen. Dersom pårørende generelt kan forstås som 

de glemte ofrene for kriminalitet argumenterer denne oppgaven for at minoritetspårørende er 

oversett. Denne studien kan derfor forstås som et bidrag til en mer mangfoldig 

pårørendeforskning i fremtiden. 

 Informantene er presentert som bidragsytere til et forskningsfelt som har oversett 

pårørende med minoritetsbakgrunn. Kvinnene presenterer ulike tilpasninger og livsstrategier 
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de anvender som pårørende, og har derfor ulike forutsetninger og fortellinger. Felles for dem 

er at de er påvirket av sine individuelle historier, og at deres erfaringer som pårørende 

innebærer utfordringer i samfunnet på ulike måter. Formålet med denne studien er derfor å 

presentere seks individuelle historier som forteller oss hvordan det oppleves å være kvinne 

med minoritetsbakgrunn og pårørendeerfaring, og hvordan de bruker disse erfaringene til å 

utforme livsstrategier for seg selv og andre involverte. 

	I diskusjonskapittelet blir det blitt vist til et gjennomgående mønster som kan bidra i 

forståelsen av minoritetspårørendes utfordringer. Samtidig vises det til konkrete områder, 

eksempelvis i tilknytningsgraden til minoritetsmiljøet, hvor det er utpregede 

variasjonsmønstre. Grad av tilknytning til minoritetsmiljøet er derfor av betydning for 

opplevd primær, uformell kontroll. Det blir diskutert i forbindelse med analysen hvordan 

både den formelle og uformelle kontrollformen har like stor gjennomslagskraft. Dette er 

derfor interessant i forståelsen av hvordan kvinnene blir sanksjonert av begge 

kontrollapparater. 

I forbindelse med utvisningssakene blir det vist til frustrasjon knyttet til 

klagemuligheter og opplevelsen av en forsterket sekundær prisonisering. Utvisningsvedtaket 

kan tolkes som det mest markante skillet mellom minoritets- og majoritetspårørende. 

Kvinnene i minoritetsperspektivet har blitt belyst som en oversett pårørendegruppe. Gjennom 

eksempelet fra annen forskning kommer det frem at kvinnelige minoritetspårørende kan 

forstås som økonomisk marginalisert og ofre for skjæringspunktet mellom rase, klasse og 

kjønn. 

Begrepet trippelstigma, som lanseres i diskusjonskapittelet, er en sammensatt 

forståelse av hvordan kvinnene i dette utvalget opplevde å bli stigmatisert fordi de var 

pårørende, minoritet og kvinner. Dette er i tråd med den gjennomgående forståelsen om at 

temaet ikke har blitt forsket på i norsk sammenheng tidligere. Diskusjonskapittelet foreslår at 

en slik tilnærming til forskningsspørsmålet kan bidra til økt forståelse og oppmerksomhet på 

kvinnelige pårørende med minoritetsbakgrunn fremover. 
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1 Innledning 
	
		
Denne masteravhandlingen vil ta for seg utfordringene for kvinnelige pårørende til innsatte i 

norske fengsler, med et fokus på minoritetsbefolkningen i Norge. Med minoritet menes det i 

denne sammenheng de som har tilknytning til et annet land enn Norge, basert på enten 

opprinnelsesland – der de er født – eller foreldrenes tilknytning til et annet land enn Norge. I 

denne forskningen undersøkes dette fenomenet ved å analysere og drøfte de empiriske data 

som er innsamlet ved bruk av kvalitative intervjuer med seks kvinnelige pårørende. Disse 

funnene vil bli kartlagt  ut i fra en tredelt modell for å favne om kompleksiteten av en slik 

studie. Oppdelingen tar derfor utgangspunkt i tre ulike hovedperspektiver for å forklare 

hvordan minoritetspårørende opplever noen av sine utfordringer som særegne sammenlignet 

med majoritetspårørende. 

Oppgaven vil benytte kriminologiske teorier for å forklare noen av utfordringene som 

pårørende med minoritetsbakgrunn kan stå ovenfor. Dette vil belyses gjennom å analysere 

hvilken betydning dette kan ha for deres livsverd og utviklingen av strategier for å håndtere 

tilværelsen som pårørende. I prosessen med å undersøke og innhente data til denne oppgaven 

fikk jeg kjennskap til at denne samfunnsgruppen ble omtalt som de glemte ofrene for 

kriminalitet (Hamsund og Sandvik, 2010: 8) i den offentlige diskursen. Dette tok jeg derfor 

med meg da jeg forsøkte å finne en passende tittel for denne oppgaven. Samtidig har arbeidet 

med datainnsamling vist en økende oppmerksomhet på pårørende til innsatte generelt. Det er 

imidlertid ikke lyktes å finne tidligere forskning på pårørende med minoritetsbakgrunn i 

Norge. 

Målet med studien er  å belyse hvilke utfordringer kvinnelige pårørende med 

minoritetsbakgrunn møter i det norske samfunnet. Det er også vært et mål å forklare 

forskjeller mellom minoritets- og majoritetspårørende og faktorer som kan bidra til å redusere 

og forebygge disse utfordringene. Ved å oppdage disse utfordringene kan det sikte på å hjelpe 

kriminalomsorgen og andre offentlige etater i møter med minoritetspårørende for å bedre 

kunne forholde seg til denne samfunnsgruppen. Dersom pårørende generelt kan forstås som 

de glemte ofrene for kriminalitet vil denne oppgaven argumentere for at minoritetspårørende 

er oversett. Denne studien kan derfor forstås som et bidrag til en mer mangfoldig 

pårørendeforskning i fremtiden. 
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1.1 Problemstilling 
 

Problemstillingene	 søker	 å	 fange	 opp	 noen	 konkrete	 utfordringer	 som	 pårørende	 til	

innsatte	har	i	møte	med	samfunnet	og	straffesystemet	generelt.	Begrensningen	ligger	da	

i	 et	 særlig	 fokus	 på	 pårørende	med	minoritetsbakgrunn.	 Oppgaven	 er	 interessert	 i	 å	

forstå	 disse	 utfordringene	 i	 lys	 av	 teorier	 omkring	 skam,	 stigma	 og	 andre	 relevante	

teorier	 om	 sosial	 kontroll	 og	 kollektivistiske	 familiestrukturer.	 Samlet	 sett	 kan	 dette	

danne	følgende	problemformulering:		

	

Hvordan	kan	man,	i	lys	av	kriminologiske	perspektiver,	forstå	utfordringene	til	kvinnelige	

pårørende	til	innsatte	i	et	minoritetsperspektiv?	

	

Problemstillingen	 etterfølges	 av	 følgende	 spørsmål	 som	 utgangspunkt	 for	 den	

kommende	analysen:	

§ Hvilke faktorer bidrar til å skape utfordringer for kvinnelige pårørende med 
minoritetsbakgrunn? 

§ Hvilke strategier tar kvinnelige minoritetspårørende i bruk for å stabilisere sin 
livssituasjon som pårørende? 

§ Hvordan kan deres utfordringer knyttes til kjønnsperspektiver? 
 

1.2 Bakgrunn for prosjektet 
 

I norsk sammenheng viser statistikken at det er et flertall av voksne menn med norsk 

statsborgerskap som sitter i fengsel (Statistisk Sentralbyrå [SSB], 2014).  Mer enn halvparten 

av de varetektsfengslede er dog utenlandske statsborgere. Mannlige innsatte utgjorde 95 

prosent av fangepopulasjonen i 2014, og er en andel som har holdt seg stabil (SSB, 2017). 

Ser vi på type fengsling og hovedlovbruddsgrupper var det 54 prosent som sonet en 

fengselsdom og 45 prosent som var varetektsfengslet. Utenlandske statsborgere utgjorde over 

halvparten av alle i varetekt og 23 prosent av alle som sonet dom. Halvparten av alle 

nyinnsettelsene i varetekt i løpet av 2014 utgjorde personer med utenlandsk statsborgerskap.  

 I Stortingsmelding nr. 37 (2007-2008)” Mindre kriminalitet – straff som virker – 

tryggere samfunn” legges det vekt på at straffegjennomføringen skal så langt som mulig være 
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lik tilværelsen ellers i samfunnet. Dette kalles normalitetsprinsippet og bygger på at selve 

frihetsberøvelsen skal være straffen. Straffegjennomføringen skal ikke være mer tyngende 

enn nødvendig og ingen skal bli underlagt tiltak som føles som tilleggsstraff. I tillegg er det et 

samfunnsansvar å støtte de som uforskyldt rammes av den vanskelige situasjonen som 

skyldes fengslingen av individer (St. Meld. nr. 37, 2007-2008). Med de refereres det til de 

pårørende, særlig ektefeller, barn, søsken og annen familie av den innsatte. 

Gjennom et engasjement i organisasjonen For Fangers Pårørende, heretter omtalt som 

FFP, ble jeg gjort oppmerksom på pårørendes utfordringer i møte med samfunnet. Disse 

utfordringene påvirker pårørende i møte med andre mennesker, arbeidsliv og skole (Hamsund 

og Sandvik, 2018: 8). Fengsling av et familiemedlem kan også oppleves som svært 

belastende for resten av familien. Smith (2014) illustrerer hvordan dette særlig gjør seg 

gjeldende når foreldre blir fengslet og en eller flere barn er igjen på utsiden. Frykten og 

angsten illustrerer tydelig hvordan fengsling kan påvirke enkelte innsattes barn særlig hardt, 

og dette har omfattende negative konsekvenser for deres daglige liv, trivsel og fremtid. 

 I norsk sammenheng hevder FFP at studier av innsattes familier ikke er et etablert 

forskningsfelt, men at Stortingsmelding nr. 37 (2007-2008) bidro med et viktig og større 

fokus på pårørende som en brukergruppe innad i kriminalomsorgen (Hamsund og Sandvik, 

2010). Stortingsmeldingen bidro med et eget kapittel viet til konsekvenser, betydning og 

behov for bedre kontaktmuligheter for pårørende (St. Meld. nr. 37, 2007-2008: 166-9). 

Påvirkningsarbeid fra FFP, andre organisasjoner og videre forskning på feltet har bidratt til 

mer synliggjøring av de konsekvensene pårørende møter på, en nyansering av pårørendes 

livssituasjon og fokus på pårørende som en viktig ressurs innad. Et lovbrudd kan føre til 

samfunnsrettede reaksjoner mot lovbryteren gjennom straff, men også gjennom holdninger 

og reaksjoner fra omverdenen (Hamsund og Sandvik, 2010). De pårørende er imidlertid aldri 

skjermet fra omgivelsenes reaksjoner. 

Grunnet denne interessen for pårørendeperspektivet, og gjennom samtaler med FFP, 

ble jeg gjort oppmerksom på at så å si ingen har diskutert virkningen av fengsel for pårørende 

med minoritetsbakgrunn i norsk kontekst. Jeg bestemte meg derfor tidlig for at denne 

oppgaven skulle ha et fokus på dette. Problemstillingen ble ytterligere tilspisset da jeg 

gjennom rekrutteringsprosessen endte opp med kun kvinnelige informanter til prosjektet. På 

bakgrunn av egeninteresse, veiledning fra FFP og informantutvalget endte jeg derfor opp med 

å spesifisere forskningen til å gjelde kvinnelige pårørende til fengslede med 

minoritetsbakgrunn.  
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1.3 Prosjektets bidrag 
 

Gjennomgangen av bakgrunnen for prosjektets tema antyder at kvinnelige pårørende med 

minoritetsbakgrunn er gjenstand for en rekke sammensatte problemstillinger. Tidligere 

forskning på pårørende generelt har vært ekspanderende de siste tiårene, og henviser til en 

rekke utfordringer for familiemedlemmene til innsatte. Hverdagen er preget av usikkerhet og 

frykt, og FFP tar sikte på å hjelpe pårørende som trenger assistanse (Hamsund og Sandvik, 

2010). Grunnet lite etablert forskning på fenomenet i norsk perspektiv, riktignok mer etablert 

i verdenssammenheng, kan det forstås som en svakhet at tidligere forskning ikke har 

undersøkt konkret hvilke konsekvenser pårørendediskursen har for kvinner med 

minoritetsbakgrunn. Denne oppgaven forsøker derfor å supplere til litteraturen på feltet i 

norsk kontekst ved å forstå pårørendes utfordringer i et sammensatt perspektiv bestående av 

kjønnsteori, pårørendediskurs og et minoritetsperspektiv. 

 Informantene blir derfor presentert som bidragsytere til et forskningsfelt som har 

oversett pårørende med minoritetsbakgrunn. Kvinnene presenterer ulike tilpasninger og 

livsstrategier de anvender som pårørende, og har derfor ulike forutsetninger og fortellinger. 

Felles for dem er at de er påvirket av sine individuelle historier, og at deres erfaringer som 

pårørende innebærer utfordringer i samfunnet på ulike måter. Formålet med denne studien er 

derfor å presentere seks individuelle historier som forteller oss hvordan det oppleves å være 

kvinne med minoritetsbakgrunn og pårørendeerfaring, og hvordan de bruker disse erfaringene 

til å utforme livsstrategier for seg selv og andre involverte. 

 

1.4 Begrepsavklaringer 
 

1.4.1 Pårørende 
Begrepet pårørende kommer opprinnelig fra helsetjenesten, og defineres som ”personer som 

har rett på informasjon om helsetilstanden til pasienten” (Bahus, 2017). Hvem som er 

definert som pårørende er regulert i Lov om pasient- og brukerrettighet (1999). Den ordrette 

definisjonen i loven er som følger: 

 

”pasientens og brukerens pårørende: den pasienten eller brukeren oppgir som 

pårørende og nærmeste pårørende. Dersom pasienten eller brukeren er ute av stand 
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til å oppgi pårørende, skal nærmeste pårørende være den som i størst utstrekning har 

varig og løpende kontakt med pasienten eller brukeren. (…)” 

(Pasient og brukerrettighetsloven 1999, §1-3, bokstav b.) 

 

Videre forklares det hvordan utgangspunktet tas i en spesifikk rekkefølge som avgjør hvem 

som regnes som nærmeste pårørende. Ektefelle eller samboer er, i følge loven, regnet som 

nærmeste pårørende. Listen etterfølges av myndige barn, foreldre, myndige søsken, 

besteforeldre og andre medlemmer av familien som står pasienten nær. 

 Mer presist i dette tilfellet om pårørende til innsatte blir det å ta utgangspunkt i den 

engelske definisjonen og oversettelsen av pårørende som ”next of kin”. Cambridge Dictionary 

definerer begrepet som ”the person or group of people you are most closely related to” 

(Cambridge English Dictionary). Informantutvalget for denne oppgaven består av kvinner 

som har enten et partnerskapelig eller moderlig forhold til en som sitter, eller har sittet, i 

fengsel. Disse vil heretter betegnes som pårørende eller kvinner. 

 

1.4.2 Minoritet og etnisitet 
Begrepet minoritet, i sin implisitte forståelse, brukes for å forklare et mindretall av et lands 

befolkning (Tjora, 2015). Begrepet kan være utfordrende å definere grunnet dets politiske og 

historisk dimensjon. Det tas derfor et utgangspunkt i å anvende begrepet for å forklare en 

marginal gruppe som er identifisert ut fra særegne preg relatert til, blant annet, etnisitet, kjønn 

eller kultur (Tjora, 2015). Kjeldstadli (2008) definerer en minoritet ut i fra tre særtrekk; 

kategorisk særegenhet i andres eller eget perspektiv, tallmessig i mindretall samt ut i fra 

maktmessig underlegenhet i samfunnet (Kjeldstadli, 2008: 51). Det er vanlig å definere 

begrepet ut i fra tre ulike samfunnsgrupperinger; urfolk, nasjonale mindretall og 

innvandringsminoriteter (Kjeldstadli, 2008: 51-2). I dette tilfellet er det sistnevnte som menes 

i diskusjonen om minoritetsbakgrunn, og er en naturlig avgrensning i forhold til oppgavens 

tema, informantutvalg og omfang. 

 Etnisitet, og grupperingen av disse, defineres som grupper som innenfor et større 

samfunn som identifiserer seg selv, eller blir identifisert som av andre, som en gruppe i 

forhold til andre i samfunnet (Schjackt, 2017). I den rette forståelsen refererer ikke begrepet 

til objektive kulturforskjeller, men forstås ut i fra en sosialt og kulturelt betinget definisjon. 

Grunnlaget for kategorisering av etnisitet baserer seg på grunnleggende identitet ut i fra 

opprinnelse og kulturell bakgrunn. Språk og andre særegne kulturtradisjoner, for å nevne 
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noen, er måter etnisk identitet kan komme til uttrykk på innad i samfunnet. Etnisitet kan bidra 

til å gi individer en overordnet identitetsforståelse som har vesentlig betydning for 

samhandling med andre, og gjennomslagskraften er et vesentlig trekk innad i slike 

grupperinger. Kjeldstadli bruker begrepet ethnic community for å forklare betydningen av 

etnisitet og identitet (Kjeldstadli, 2008: 54). Han forklarer det ut i fra behov for samvær, 

behov for gjensidig hjelp ved kritiske situasjoner, religiøs deltaking, formidling av 

hjemlandets kultur og eventuelle ønsker om aktivt politisk engasjement i hjemlandet. 

 

1.4.3 Nærhetsprinsippet 
Stortingsmelding nummer 37 (2007-2008: 200) definerer prinsippet om nærhet som et tiltak 

for å hindre at innsatte blir sosialt isolert, og bunner i tilrettelegging for kontakt med familie 

og nærmiljø under soningsoppholdet. Det er derfor et klart mål å plassere innsatte, så langt 

det er mulig, i fengsler som har en nær geografisk tilhørighet til det opprinnelige hjemstedet, 

og sørge for at de små lokale fengslene blir ivaretatt. Likevel er det viktig at 

nærhetsprinsippet ikke strider mot andre viktige hensyn som beror behovet for kompetanse 

og sikkerhet, og i noen tilfeller kan en geografisk distanse fra hjemstedet bidra til å øke 

sikkerheten (St. Meld. nr. 37, 2007-2008: 200). 

 

1.4.4 Utvisning 
Utlendingsdirektoratet forklarer begrepet utvisning elementært som å få et vedtak om at man 

ikke får oppholde seg i Norge over en viss periode (Utlendingsdirektoratet [UDI], utvisning). 

Vedtaket har hjemmel i norsk lov om utvisning etter utlendingsloven §§ 66, 67 og 68 - brudd 

på utlendingsloven og/eller straffbare forhold, og gir oversikt over reaksjonsfastsettelsen i de 

vanligste typetilfellene i utvisningssaker basert på forvaltnings- og domstolpraksis. Det er 

likevel ikke et krav om at vilkåret for utvisning er at en er straffet for lovovertredelsen, og 

enhver utvisningssak er basert på en konkret vurdering (Ot.prp. nr. 75 (2006-2007)). 

Prinsipielt sett er dette basert på en rettighet staten innehar dersom ”… hensynet til rikets 

sikkerhet gjør det nødvendig” (jf. Utlendingsloven § 29 første ledd bokstav d) å bortvise 

utlendingen fra norske territorier.  Kravene er ulike for EU/EØS-borgere, men de har til felles 

at de får et innreiseforbud med varighet på enten ett år, to år, fem år, ti år eller for alltid. 

Vanligvis vil man få et innreiseforbud som gjelder for hele Schengenområdet, etter generell 

avtale med de involverte landene. I 2016 var det 6255 personer som ble utvist fra Norge, og 
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til sammen 2326 av disse ble utvist grunnet brudd på straffeloven (UDI, 2016 – 

Utvisningsvedtak etter statsborgerskap og grunnlag). 

 

1.5 Oppgavens oppbygging 
 

Kapittel 1 har introdusert forskningsprosjektet, presentert problemstillingene, gjort rede for 

prosjektets bidrag og definert grunnleggende begreper for denne oppgaven. 

 

Kapittel 2 redegjør for et historisk tilbakeblikk, de valgte teoretiske perspektivene for 

oppgaven og begreper som går direkte inn på tidligere forskning på pårørende til innsatte. 

Dette kapittelet er todelt. Første del tar for seg de valgte teoretiske perspektivene og fungerer 

som bakgrunnskunnskap for påfølgende analyse. Andre del tar utgangspunkt i tidligere 

forskning på pårørende og fremmer to begreper som har oppstått fra forskningen. Et 

kjønnsperspektiv vil også belyses av hensyn til informantutvalget. 

 

I kapittel 3 presenteres den metodiske tilnærmingen som har blitt anvendt i dette 

forskningsprosjektet. Det forklares hvordan rekrutteringen av informantene foregikk og 

hvordan datasettet ble behandlet underveis og i etterkant av intervjuene. Det vil redegjøres 

for dets etiske og kvalitetsmessige grunnlag for å analysere problemstillingen. Det vil også 

være en innledning mot slutten som presenterer informantene kort for å gi en oversikt til 

leseren. 

 

Kapittel 4 er delt inn i tre hoveddeler og tar utgangspunkt i de valgte teoretiske 

perspektivene som ble presentert i kapittel 2. Første del diskuterer utfordringene i lys av en 

hovedteori om sekundær prisonisering. Andre del fokuserer på begrepene skam og stigma, og 

siste del tar utgangspunkt i et kjønnsperspektiv. Dette gjøres grunnet problemstillingens 

omfang og sammensatte natur og for å gå i dybden på minoritetspårørendes livssituasjon. 

 

I kapittel 5 er det et fokus på å bringe analysen videre i en drøfting av de mest sentrale 

funnene. Disse funnene omhandler utfordringer for de pårørende i møter med 

kontrollapparatet, andre offentlige instanser og minoritetsmiljøene deres. Betydningen av 

kommunikasjon fremmes som et av de største utfordringsmomentene for kvinnelige 
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pårørende med minoritetsbakgrunn. Opplevelsen av stigma og diskriminering for kvinnene i 

utvalget vil også vektlegges i dette kapittelet. 

 

Kapittel 6 avslutter og oppsummerer oppgavens viktigste poenger. Den vil ta sikte på å 

konkludere og tydeliggjøre eventuelle funn ved å svare direkte på problemstillingene. 

Oppgavens aktualitet vil også fremmes og det vil presenteres noen ideer til videre forskning 

på temaet.  
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2 Teori 
 

I dette kapittelet vil historien om fengsel som institusjon først presenteres for å se på 

forholdet mellom fengsel og samfunn på 1800-tallet Videre vil de valgte teoriene presenteres 

todelt. Første del vil presentere utvalgte sentrale kriminologiske teorier, og disse teoriene vil 

fungere som et bakteppe for forståelsen av analysen som følger i kapittel 4.. Deretter vil det 

gjøres rede for teorier om sosial kontroll og dens betydning for normer, samt teorien om løse 

og tette samfunn i forståelsen av familiestrukturer. Teorien om stigma og skam som 

konsekvens av dette vil også presenteres. Andre del tar utgangspunkt i tidligere kriminologisk 

forskning gjort på pårørende til innsatte. Teoriene om web of shame, secondary prisonization 

og et utvalgt kjønnsperspektiv vil presenteres og danner utgangspunktet for senere oppdeling 

av analysen. 

 

2.1 Fengsel og samfunn på 1800-tallet 
 

I følge Peter Scharff Smith (2014: 21) er det fornuftig å se på tiden da det moderne 

fengselssystemet brøt gjennom i den vestlige verden hvis man vil forstå fengselets rolle i 

samfunnet. Dette er nødvendig i forhold til å se på forholdet mellom fengsler og det 

omkringliggende samfunnet, og dermed mulige sammenhenger mellom fanger og deres 

familier. I følge Smith er det det historiske bakteppet som skapte grunnlaget for vårt 

nåværende fengselssystem. Til tross for at historien om fengsel som en straffeinstitusjon 

dateres tilbake til det 16. århundre, var det ikke før slutten av det 18. århundre – og særlig det 

19. århundre – at fengsling kom til å spille den sentralen rollen det gjør i dag som et statlig 

verktøy i bekjempelsen av kriminalitet og avvik. Følgelig var det i det 19. århundre at 

fengsler ble bygget i stor skala over hele Europa og Nord-Amerika. Disse fengslene formet 

vår fengselspraksis, både i ideologisk og fysisk forstand, noe som er viktig selv i dag. Mange 

europeiske fengsler fra 1800 til tidlig 1900-tallet er fortsatt i bruk, og selv om de i større eller 

mindre grad er blitt renovert, påvirker deres opprinnelige arkitektoniske utforming og 

utseende fortsatt måten fengsel praktiseres på (Smith, 2014: 21). 

 Fra 1770 til midten av 1800-tallet ble ideologien til den moderne straffen etablert, og 

konstruksjonen av enkelte fengselsmodeller i USA bekreftet at målet med systemet var å 

rehabilitere kriminelle gjennom bruken av isolasjon (Smith, 2014: 22). Ideologien av det 
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moderne fengselet hadde en enorm innflytelse over hele den vestlige verden. Særlig 

Pennsylvaniamodellen, eller varianter av denne, ble konstruert i mange land, inkludert Norge 

(Smith, 2014: 23). I denne institusjonsmodellen var det ingen kompromiss med ideen om 

isolasjon, og fangene tilbrakte nesten all sin tid i sine celler hvor de jobbet og sov (Smith, 

2014: 22). Den eksakte konstruksjonen, regimet og rutinene i disse institusjonene varierte fra 

land til land og fra fengsel til fengsel, men delte likevel felles trekk ofte i en 

bemerkelsesverdig grad (Smith, 2014: 23). 

 Smith poengterer hvordan en naturlig men ofte oversett konsekvens av 

gjennombruddet av det moderne fengsel og dens ideologi om rehabilitering gjennom 

isolasjon, var at nesten all kontakt mellom fangen og hans eller hennes familie ble utryddet 

(Smith, 2014: 24). Det 19. århundrets system for isolat var vedvarende og i Norge fortsatte 

modellpraksisen langt inn i det 20. århundret, mye grunnet oppfatningen av isolasjon som et 

nødvendig bidrag til et avskrekkende fengselsvesen. Smith problematiserer videre hvordan 

det må ha utartet seg som et umulig oppdrag å opprettholde et meningsfylt forhold til ens 

barn, familie og venner under slike omstendigheter (Smith, 2014: 25). Han hevder det er 

slående at det moderne samfunn valgte en metode for å straffe kriminelle som forstyrret det 

grunnleggende liv og funksjonaliteten til alle de familier som ble påvirket av straffesystemet. 

Videre hevder han at familiens bånd til en forbryter fortsatt kan oppleves som en kilde 

til ’moralsk smitte’, og at slektninger til lovbryteres ofte kan oppfattes som forurenset, enten 

gjennom forening eller gjennom en genetisk eller biologisk tilkobling (Smith, 2014: 30). I 

den forstand er både diskusjoner og fangers genetiske kvaliteter samt stigmatisering av fanger 

og deres familier fortsatt aktuelle problemstillinger som kan påvirke fremtidige fanger og 

deres pårørendes liv og trivsel (Smith, 2014: 31). Dette vil presenteres grundigere i 

delkapittel 2.3.1. 

 

2.2 Kriminologiske teoretiske perspektiver 
 

For å besvare problemstillingen vil det herved presenteres noen sentrale teoretiske forståelser. 

Disse vil fungere som bakgrunnskunnskap og vil være drivende for forståelsen av analysen 

som introduseres senere. Førstnevnte som vil presenteres er teori om sosial kontroll som 

bakgrunn for betydningen av normer i samfunnet. Deretter vil teori om løse og tette samfunn 

redegjøres for i lys av teorier om kollektivistiske og individualistiske familiestrukturer. 

Kombinasjonen av disse teoriene medbringes av hensyn til minoritetsperspektivet innad i 
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problemstillingen. Det andre grunnleggende perspektivet oppgaven nevner er teorier om 

skam og stigma. Disse vil fungere som en introduksjon til siste del av teorien som omhandler 

teorier fra tidligere forskning på pårørende til innsatte. 

	

2.2.1 Sosial kontroll og betydningen av normer 
En grunnleggende teori innenfor kriminologiske tanker om kriminalitet er sosial kontroll. 

På grunn av dens mange former kan sosial kontroll forstås som et dynamisk og flytende 

fenomen, og James J. Chriss (2013: 36) forklarer hvordan ideen om sosial kontroll ofte er 

forbundet med politiets fysiske tvangsmakt. Likevel kan mekanismene også forstås gjennom 

hverdagslige møter mellom individer i samfunnet, som utøver press for å imøtekomme deres 

ønsker og forventninger. Mens noen av disse kontrollmetodene er subtile, er andre åpenbare 

og ment å bli lagt merke til av alle til stede (Chriss, 2013: 36). 

Chriss (2013: 41) forstår derfor kontrollbegrepet ut i fra tre primære former; uformell, 

formell (juridisk) og medisinsk. I dette øyemed er det uformell og formell som er relevant for 

oppgaven, og som vil diskuteres nærmere. Denne oppdelingen er hentet fra Egon Bittners 

(1970) diskusjon om politiets funksjoner i det moderne samfunn, kjent som den formelle 

sosiale kontrollen (Bittner, 1970 i Chriss, 2013: 41). I de fleste typer av menneskelige 

samfunn er likevel de tre forskjellige formene for responderende kraft ansett som legitime gitt 

av riktige omstendigheter. Intime og mellomstore grupper, slik som familier, vennegrupper, 

nabolag og samfunnsorganisasjoner, danner grunnlag for at personer skal være forbundet 

med andre i felles aktiviteter (Chriss, 2013: 37). Disse gruppene utøver uformell sosial 

kontroll gjennom tverrgående lojalitet og forpliktelser blant medlemmene. Forpliktelsene 

holder dem effektivt i stand, og reduserer dermed avvik blant gruppemedlemmene, hevder 

teorien. 

Sosial kontroll kan derfor, i alle sine former, forstås som sanksjoner på handlinger 

begått av individer som ikke nødvendigvis er – dog lettere forstått som – av avvikende 

karakter. Dette gjelder stort sett handlinger med hjemmel i lov, men også brudd på normer er 

gjenstand for kontrollapparatets premisser (Chriss, 2013: 43). Diskusjonen om sosial kontroll 

avhenger derfor tungt av konseptet om normer. Normbegrepet definerer regelen for atferd, og 

fungerer som veiledende uttalelser som regulerer oppførsel. Normer er ikke avhengige av å 

være eksplisitt angitt eller kodifisert, og mange av disse, særlig de som opererer i hverdagen, 

er ikke manifestert eller forpliktet skriftlig. Mange normer er heller en del av gruppens 

taktiske forståelsen av den rette måten å handle på, basert på kontekst. Disse normene 
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overføres derfor mer eller mindre uformelt gjennom sosialisering og andre midler som er 

tilgjengelige for gruppens medlemmer (Chriss, 2013: 43). 

Betydningen av normer kan forstås ut i fra et sikte på å lede adferd via et 

sanksjonssystem, i følge Chriss (2013: 47). De som overholder normer belønnes med positive 

sanksjoner mens de som bryter med dem blir straffet med negative sanksjoner. Det er også 

mulighet for kollektive sanksjoner, nemlig en situasjon der en gruppe straffes eller belønnes 

for handlinger fra en eller flere av sine medlemmer. I virkeligheten er imidlertid sanksjoner 

sjeldent rent individuelle eller kollektive. Dette skyldes at enkeltpersoner som oftest ikke er 

isolerte enheter, men medlemmer av ulike grupperinger og dermed i et avhengighetsforhold 

til andre. Et eksempel Chriss illustrerer her er i tilfellet hvor en familiefar blir fengslet, og 

hvordan hans straff også rammer hans kone og barn (Chriss, 2013: 47). De blir derfor nødt til 

å finne andre kilder til materiell, sosial og følelsesmessig støtte. 

 

2.2.2 Løse og tette samfunn i forståelsen av familiestrukturer 
”Det går ikke an å forstå norsk kriminalitet hvis man ikke også forstår det norske 

samfunnet”, innleder Nils Christie (1982: 9) i sin bok Hvor tett et samfunn?. Med bakgrunn i 

presenterte teorier om sosial kontroll og betydningen av normer vil det presenteres Christies 

syn på sosial kontroll, og han deler opp dette som primær og sekundær kontroll (Christie, 

1982: 29). Hans valg av dimensjoner begrunnes med et særlig fokus på forståelsen av 

sammenhengen mellom lovbrudd og sosial kontroll, og hevder at type kontroll er 

fundamentalt i forståelsen av kriminalitet (Christie, 1982: 13). Christies kontrollformer kan 

forstås i lys av formell og uformell kontroll som presentert i forrige avsnitt. Den primære 

kontrollen er uformell fordi den foregår ved den nære relasjonene til mennesker. Et tett 

samfunn kjennetegnes derfor av rådende primær kontroll, sosial nærhet og avhengighet blant 

samfunnsmedlemmene (Christie, 1982: 30). 

Motparten til dette, den sekundære kontrollen, er formell fordi den utøves av det formelle 

kontrollapparatet (Christie, 1982: 29-30). I løse samfunn råder sekundær kontroll av sosiale 

og uavhengige individer. Christie mener at vårt type samfunn, det løse, kjennetegnes av 

kontinuerlig vekst, høy grad av arbeidsfordeling, utelukkelse av store grupper fra viktige 

funksjoner og høy grad av klasseforskjeller (Christie, 1982: 24). Disse kjennetegnene er 

deretter kombinert med påstander om at ethvert samfunnsmedlem har forutsetningene for å 

nå toppsjiktet. Konsekvensen av dette er, hevder Christie, ”… at det fungerer som et 

arrangement som skaper avvik og sosial kontroll” (Christie, 1982: 24). 
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For å forstå betydningen av Christies samfunnstyper for denne oppgaven anvendes et 

eksempel om betydning av kulturelle strukturer fra boken Cultures and Organizations: 

software of the mind av Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede og Michael Minkov (2010). 

Boken er opprinnelig en amerikansk forskning ment for å forklare dynamikkene i et 

forretnings- og økonomiperspektiv, og kapittelet I, We and They bruker eksempler fra 

forretningspsykologi. Eksempelet som anvendes i dette tilfellet er teorien om kollektivistiske 

og individualistiske strukturer (Hofstede et al. 2010: 90-1). Strukturene er ulike fordi de 

bunner i ulike perspektiver på roller i samfunnet: den individuelle rollen versus rollen innad i 

en gruppe.  

Boken hevder at majoriteten av verdens befolkning befinner seg i den kollektivistiske 

strukturen (Hofstede et al. 2010: 90). I en slik struktur hersker interessen til gruppen over 

individets interesse, noe som refererer til gruppens gjennomslagskraft. I de fleste 

kollektivistiske familiesamfunn består familien av, ikke bare den nærmeste familien, men 

også for eksempel besteforeldre, onkler og tanter. Dette er kjent i den kulturelle 

antropologien som den utvidede familien. Barn som vokser opp i slike familier blir lært opp 

til å betegne seg selv som en del av en gruppe. Dette er et forhold som ikke er frivillig, men 

som i stedet er gitt av naturen til familiestrukturen. Boken bruker saudiarabiske familier for å 

eksemplifisere slike familier (Hofstede et al. 2010: 90). I den kollektivistiske strukturen 

utvikles det et gjensidig avhengighetsforhold mellom individet og gruppen som anses som 

både praktisk og psykologisk positivt. 

Som motpart til dette hevder boken videre at et mindretall av mennesker i vår verden 

lever i samfunn hvor hensynet til den enkelte råder over interessene til gruppen (Hofstede et 

al. 2010: 91). I disse familiestrukturene blir de fleste barn født i familier bestående av to 

foreldre med få eller ingen søsken. Disse familiene omtales som kjernefamilier. Barn innad i 

slike familier blir oppdratt til å lære å kjenne seg selv som individuelle. Valg de tar i 

fremtiden gir derfor positive eller negative konsekvenser først og fremst for individet. 

Eksempelet boken nevner er svenske familier (Hofstede et al. 2010: 91). Sammenlignet med 

den kollektivistiske strukturen er den største motsetningen i den individualistiske at det i slike 

familier er hverken praktisk eller psykologisk positivt å være avhengig av en gruppe. 

Teorier om kulturelle strukturer kan forstås i lys av Christies teori om løse og tette 

samfunn ved å finne likhetstrekk mellom disse. Tar vi utgangspunkt i Christies påstand om 

løse samfunn og dets funksjon på individer ser man raskt at dette korrelerer med 

hovedfaktorene i den individualistiske familiestrukturen. Det samme kan forstås i det andre 

tilfellet med tette samfunn, hvor avhengighetsforholdet til individer også er relevant i 
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kollektivistiske familiestrukturer. På grunn av oppgavens problemstilling og dens komplekse 

natur kan kombinasjonen av disse teoriene bidra i forståelsen av temaet oppgaven stiller. 

Dette vil medbringes og drøftes nærmere i analysen. 

 

2.2.3 Stigma 
Fra et historisk perspektiv ble begrepet stigma først introdusert av grekerne, og den greske 

oversetningen av begrepet indikerer sårmerke på norsk (Gundersen, 2018). Stigma er best 

kjent som et av Erving Goffmans mest sentrale begreper, og i sin bok med samme navn 

identifiserer han tre typer stigma; stigmatisering av karaktertrekk, fysisk stigma og 

stigmatisering av gruppeidentitet (Goffman, 1963: 3-4). Stigma av karaktertrekk definerer 

han som folder av individuell karakter som oppfattes som svake, dominerende eller 

unaturlige. Dette kan forstås gjennom eksempler om politisk standpunkt og personlige 

preferanser. Fysisk stigma refererer til kroppens fysiske deformiteter, eksemplifisert som 

medfødte misdannelser. Stigmatisering av gruppeidentitet er knyttet til bestemt rase, nasjon, 

religion og lignende. Sistnevnte type stigma overføres gjennom generasjoner og påvirker alle 

familiemedlemmer. 

 I denne oppgavens øyemed vil Goffmans (1963: 30-1) courtesy stigma (forstått som 

høflighetsstigma) vektlegges grunnet fokuset på pårørende til innsatte. Han beskriver hvordan 

et individs assosiasjon med et annet stigmatisert individ kan føre til ervervelse av eget stigma, 

og derav følelsen av degradering eller tap av anseelse i samfunnet. Felles for alle disse typer 

av stigma er at de alle har de samme sosiologiske funksjonene for individer som opplever 

dette (Goffman, 1963: 3-4). Goffman skisserer en rekke innsatser som stigmatiserte folk kan 

gjøre for å bli akseptert i samfunnet. Disse innebærer å kompensere for deres mangler, 

anvende stigma som en unnskyldning for deres mangel på suksess, anvende den som en 

erfaring eller bruke den til å kritisere ”normale” individer (Goffman, 1963: 9-10). 

Opplevelsen av stigma kan dermed føre til sosial isolasjon og redusering av mengden 

tilgjengelig sosial støtte (Goffman, 1963: 9-10). Stigmatiserte individer som skjuler seg fra 

samfunnet kan oppleve ytterligere isolasjon, depresjon og angst. Dette kan derfor resultere i 

at de vender seg til andre stigmatiserte mennesker eller sympatiske andre, som Goffman 

(1963: 9) betegner det, for støtte og hjelp til håndtering. De kan danne eller bli med i 

selvhjelpsgrupper, klubber, forening eller andre grupper for å erverve følelse av tilhørighet og 

heve sin moral. Skam kan derfor forstås som  en konsekvens av et ervervet stigma. 



	 15	

 Som det har blitt forsøkt forklart finnes det ingen enhetlig, enstemmig tilnærming til 

studien av skam, og teoretisk forskning på temaet har skjedd på tvers av mange tilfeldige 

fagområder (Harris, 2001: 90-3). Teoretikere er uenige om skammens definerende 

egenskaper, på hvordan den defineres og skiller seg fra andre følelser som skyld, og om det 

kan virke som en positiv kraft for noen. Med grunnlag i dette har Nathan Harris (2001) 

utviklet et rammeverk for noen av de mest innflytelsesrike tilnærmingene til skam, og 

argumenterer for at kompleksiteten i studien av skam kan reduseres til tre sentrale spørsmål. 

Disse vedrører hvordan vi føler andre tenker om oss, hva vi føler om oss selv og syn på hva 

som er etisk skamfullt i det vi deler med andre (Harris, 2001: 78-9). Felles for disse 

oppfatningene av skam er at det påvirker individet som opplever det på ulike arenaer i 

samfunnslivet. Disse arenaene vil belyses nærmere fra et pårørendeperspektiv i 

analysekapittelet. 

 

2.3 Teorier fra tidligere pårørendeforskning 
 

Hittil har det blitt forsøkt å vise sammenhengen mellom sosial kontroll, norm- og 

kulturforståelse samt stigmateori. Med bakgrunn i dette vil det videre presenteres utvalgte 

teorier, web of shame og secondary prisonization, som stammer fra tidligere forskning på 

pårørende til innsatte i internasjonal kontekst. Teoriene er basert på undersøkelser gjort i 

England og USA. Deretter vil det tas utgangspunkt i en historisk introduksjon av 

kjønnsperspektiver innad i pårørendeforskning. Dette gjøres av hensyn til analysen som vil 

foregå i analysekapittel del 2 (4.3). 

 

2.3.1 Web of Shame 
Ideen om avvik som et smittsomt fenomen har røtter fra historiske forestillinger om 

pårørende til innsatte, ifølge Rachel Condrys forskning fra England i boken Families Shamed 

(2007: 66). Hun forklarer dette ut i fra David Matzas beskrivelse av ideen som primitive 

epidemiologiske modeller av avvik (Matza, 1969: 101-4 i Condry, 2007: 66). Videre nevnes 

også Michel Foucaults pek på menneskets frykt for smitte av galskap (Foucault, 1967 i 

Condry, 2007: 66), og mer moderne analyser har videreutviklet ideen for smitte til å forklare 

effekten av sosial læring på antisosial atferd (Jones og Jones, 2000 i Condry, 2007: 66). 

Condry forklarer videre at dette ikke betyr at det antydes at avvik "smittes" på samme måte 
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som en infeksjon eller sykdom, men at ideen om at nærhet til avvikende individer (eller dets 

resulterende stigma) kan forurense andre individer (Condry, 2007: 66). 

Begrepet web of shame refererer derfor til fem elementer for å forklare hvordan 

skammen fra et individs kriminelle handling kan overføres til familiemedlemmer (Condry 

2007 i Jardine, 2015: 24). Disse forstås gjennom forening (nærhet til lovbryteren), genetiske 

tilkoblinger (dårlig blod), utelatelse (visste eller burde ha stoppet lovbruddet), provisjon (noe 

gjort på kort eller lang sikt) og fortsettelse (støtte lovbryteren). De to første er relatert til 

tanken om forurensning gjennom deres assosiasjon og nærhet til lovbryteren, geografisk 

og/eller biologisk. De tre siste elementene er relatert til årsakssammenhengene, og 

oppfatningen av familiemedlemmer som ansvarlige for et medlems avvikende handling. 

	På et grunnleggende nivå kan slektningene, i assosiasjon med lovbryteren, oppfattes å 

være den samme som den skyldig i kraft av deres pårørendeforhold, og kan derfor risikere å 

bli skjemt eller forurenset ved at de deler en bakgrunn eller husholdning (Condry, 2007: 66). 

Slektninger – derav pårørende - kan derfor bli behandlet som om de har gjort noe galt selv og  

klassifisert i samme kategori som den innsatte (Condry, 2007: 67). Dette er i tråd med det 

som det ble nevnt tidligere om Goffmans (1963: 30-1) høflighetsstigma hvor pårørende kan 

bli behandlet 'i ett' med lovbryteren kun ved å hevde sin forening med den innsatte. Dette 

tilfellet kan erfares av ethvert medlem av lovbryterens slektskapsnettverk, med forbehold om 

at styrken er regulert ut i fra nærhetsforholdet til vedkommende (Condry, 2007: 67-8). 

Pårørende kan også bli stigmatisert grunnet en påstått genetisk forbindelse, noe 

Condry mener kan fremprovosere svært primitive ideer om ondt blod (Condry, 2007: 68). 

Pårørende kan derfor bli dømt og ansett innenfor samme kategori som lovbryteren grunn av 

biologiske forutsetninger. Konsekvensen innebærer at dersom de deler disse genene er de 

også ansett som risiko, og i tilfelle med foreldre eller besteforeldre kan dette resultere i 

skyldiggjøring grunnet overføring av arv. I diskusjonen om pårørendes skyld i lovbryterens 

handling, nevner Condry hvordan familiens sekundære stigma er støttet av ideer om 

familiemedlemmer som har ansvar for hverandres handlinger (Condry, 2007: 69). 

Slektninger kan derfor oppleve en usikker status i forhold til lovovertredelsen, og 

risikerer å føle seg fanget mellom offer- og lovovertrederstatus – eventuelt sekundær 

offerstatus – samtidig som de føler skyld (Condry, 2007: 69). Diskurser om familieansvar 

gjennomsyrer alle områder av familielivet, og familien er ofte, i det offentlige ordskiftet, 

representert som moralvakt og ansvarlig for familiemedlemmenes svikt. Dersom et 

familiemedlem avviker fra normalen i samfunnet, oppfattes det derfor som at familien har 

mislyktes i alle sine forventede funksjoner. 
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Begrepet familiært ansvar reflekteres i forholdet mellom staten og familien, hevder 

Condry (2007). Hun understøtter dette ved å vise til eksempler fra England, hvor det har vært 

en lang tradisjon for den britiske regjeringen å fokusere på familielivet og danning av 

forutsetninger om familiens rolle i lovgivninger (Condry, 2007: 69). Et eksempel på dette er 

hvordan det er fastsatt lovgivninger for å holde foreldre direkte ansvarlige for forbrytelser 

begått av sine barn (Den britiske straffeloven fra 1991 og ’Foreldreordren’ introdusert i 

Loven om sosial adferd fra 2003). Condry problematiserer dette, og hevder at 

spisskompetanse og såkalte ekspertuttalelser som forsøker å lokalisere forklaringer på 

avvikende atferd innad i familier filtrerer gjennom og informerer de hverdagslige forståelser 

av lekfolk (Condry, 2007: 70). Et eksempel på dette kan være bruken og forståelsen av 

ordtaket eplet faller ikke langt fra stammen, og som også har blitt anvendt i den 

kriminologiske forståelsen av antisosial atferd blant ungdommer i USA (Thornberry, 2009). 

De fleste i samfunnet vil derfor, i følge Condry (2007: 69), hevde at disse 

forklaringene bunner i krenkende atferd innenfor barnets opplevelser og familiebakgrunn. 

Slektninger og pårørende i Condrys studie følte derfor at de stadig ble stilt overfor troen på at 

alvorlige lovovertredelser var et resultat av kollektivisme innad i familie, og ikke 

individualisme. Condry foreslår derfor at pårørendes stigma er mer enn en skygge av den 

innsattes stigma, og at den har røtter i tanker om ustabile og forpliktende familieforhold 

(Condry, 2007: 6). 

 

2.3.2 Secondary prisonization 
Megan	Comforts (2008)	 bok om partner- og familieforhold i skyggen av fengselsvesenet 

handler om hennes forskning på kvinner med ektefeller eller kjærester i San Quentin fengsel i 

Chicago. Gjennom hennes analyse av fengselsprosessene foreslår hun at kvinner med 

fengslede partnere gjennomgår såkalt secondary prisonization, en situasjon avledet av og 

avhengig av den primære fengslingen av sine partnere (Comfort, 2008: 14). Begrepet er en 

utvidelse av Gresham Sykes (1958) klassiske teori om pains of imprisonment i forbindelse 

med innsattes soningsforhold. I Comforts forståelse foreslår hun at kvinnelige pårørende på 

besøk i fengsel opplever en form for sekundær prisonisering gjennom sin vedvarende kontakt 

med fengselsinstitusjonen. I tillegg baserer undersøkelsen seg også på et klassisk studie av 

Donald Clemmer fra 1940 (i Comfort, 2008: 13). Hans studie, The Prison Community, 

beskriver organisasjonen og de daglige rutinene innad gjennom de sosiale grupperingene, 

relasjoner, roller og kontroller som er opprettet eller vedtatt innenfor fengselsinstitusjonen. 
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Clemmers konklusjon presenterer hans viktigste konseptuelle innovasjon, 

prisonization (oversatt til norsk som prisonisering), utviklet fra hans observasjoner av 

assimileringsprosessen til innsatte i fengselsinstitusjonen (Comfort, 2008: 13-4). Hans 

argument for bruken av dette begrepet er forankret i hvordan amerikanere bruker ordet 

Americanization for å beskrive grad av innvandreres integrasjon. Prisoniseringsbegrepet kan 

bidra i forståelsen av innsattes grad av integrering av fangekultur slik som tidligere presentert 

av teoriene om normer (Comfort, 2008: 14). 

Individets reaksjon på elementene i fangekulturen avhenger av en rekke variabler 

relatert til sitt liv både før og under fangenskap. Clemmer (1940) bruker derfor en skjematisk 

tilnærming for å forklare de ulike gradene av prisonisering som forklarer variablenes ulike 

omstendigheter og tilpasninger som kan føre til sterkere eller svakere bånd til fangekulturen 

(Clemmer, 1940 i Comfort, 2008: 14-15). Han konkluderer derfor med at høy grad av 

prisonisering er positivt korrelert med tilbakefall i fengsel senere. Grunnet hensynet til 

omfang går dette imidlertid utenfor oppgavens tema, og dette brukes derfor kun som et 

eksempel. 

I Comforts studie utvider hun og tilpasser prisoniseringsbegrepet ved å dokumentere 

hvordan disse samme variablene for fengsling påvirker pårørende på grunn av deres 

forbindelser til individene innenfor fengselssystemet (Comfort, 2008: 14). Resultatet hun 

beskriver fra sine intervjuer er hvordan denne kontakten dypt forvandler kvinners intime og 

sosiale liv gjennom regulering av deres oppførsel, fysiske opptredener, agendaer, seksuelle 

forhold og fantasier. Disse endringene viser seg både innad i fengselsvesenet og i dagliglivet 

utenfor, og fører til deres primære deltakere i interpretasjonen av verden innenfor og utenfor 

fengselsregimet (Comfort, 2008: 14-15). Deres taktikk blir å skolere seg selv og andre rundt 

dem på hvordan å tilpasse utallige fasetter i hverdagen til fengselsregimets diktater. 

Comforts forskning sikter derfor på å forklare hvordan innsattes slektninger og 

pårørende blir utsatt for svekkende versjoner av regelverket (Comfort, 2008: 29). Dette er 

fordi de blir utsatt for konsentrert overvåkning og kroppslig inneslutning som styrer livene til 

fangene, og dermed er de gjenstand for sekundær prisonisering grunnet deres samspill med 

straffeinstitusjonen. Kvinnenes rolle er derfor forstått som viktige deltakere i samvirket 

mellom verdenen på innsiden og utsiden, og uttrykker hvordan de blir nødt til å lære seg å 

tilpasse hverdagen ut i fra fengselsregimets begrensninger (Comfort, 2008: 14-15). Det vil i 

det følgende diskuteres dette perspektivet grundigere. 
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2.3.3 Kjønnsperspektiver 
Det historiske bakteppet og tidligere forskning på pårørende har til felles at de har et fokus på 

kvinnelige pårørende. Derfor ses det nødvendig å adressere kjønnsperspektivet også i denne 

oppgaven. En nyere tradisjon innenfor kjønnsforskning tyder på et økt fokus på dette 

fenomenet, og forsøker å forklare årsaken til at kvinner især tar på seg rollen som 

omsorgsperson for den innsatte.	 Carol	 F.	Blacks (2010) amerikanske forskning analyserer 

samspillet mellom mannlige innsatte og sine kvinnelige pårørende i lys av ”doing gender”-

perspektivet til West og Zimmerman (1987 i Black, 2010: 256). Som konstruert av sistnevnte 

er kjønn en prosess som tar til sikte på å reprodusere kjønnsgrenser og roller i hverdagens 

interaksjoner. 

Amy S. Wharton (2012: 17) beskriver i sin bok The Sociology of Gender hvordan kjønn 

kan forstås som et flernivåsystem der dets virkninger kan ses på alle nivåer i samfunnslivet. 

Condry (2007: 70-1) problematiserer pårørendediskursens kjønnede karakter, og henviser til 

historiske forestillinger om moderskap som underlagt særlig regulering, ofte rettet mot 

arbeiderklassens mødre. Kvinnen i samlivet med menn er underlagt samme prinsipper i den 

ekteskapelige kontekst. Rollene til mor og kone er bygget rundt ansvaret for andre 

familiemedlemmers velvære, og er derfor særlig utsatt for skyldiggjøring dersom noe går 

galt. 

Arven etter de historiske forventningene til mødre, og derav deres ansvar for sine barns 

suksess og velvære, vedvarer i den rådende pårørendediskursen, hevder Condry (2007: 71). 

Disse hevder at gode mødre skaper følelsesmessige trygge barn og, enten eksplisitt eller 

implisitt, skaper dårlige mødre miljøer hvor ulike problemer oppstår. De historiske eksempler 

Condry henviser til er deriblant autisme som resultat av mødres avvisning av barna, anoreksi 

grunnet ustabile mor-datter relasjoner og homoseksualitet grunnet overbeskyttende eller 

uavhengige mødre (Condry, 2007: 71). Felles for disse eksemplene er at de sikter på å utpeke 

moren som skyldig for barns avvik. 

Til tross for at ekteskapet og andre intime relasjoner har gjennomgått betydelige 

endringer de siste årene forblir diskurser basert på tradisjonelle modeller av ekteskap og 

intimitet kraftige (Condry, 2007: 72). Historiske forutsetninger tilsier at kvinner som hustruer 

har spesielle plikter og et særlig ansvar for opprettholdelsen av familieverdier og å fremme 

disse. Når noe ”galt” oppstår er det derfor antatt at kvinnen ikke har fullfylt disse plikter. 

Litteraturen tegner videre et bilde av forholdet til ’innsatt’ og ’mann’ som uopprettelig 
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sammenhengende, til tross for økningen av tilnærminger som er sensitive til kjønn i 

sammenheng med samfunnsstudier om kriminalitet, avvik og kontroll (Granja, 2008: 287). 

Utviklingen av litteratur om pårørende, ifølge Granjas studie, er derfor forankret 

hovedsakelig i en familiemodell som består av et heteroseksuelt par, bundet av ekte- eller 

samboerskapet, hvor mannen er lovbryteren og kvinnen, som vanligvis er ung, forblir på 

utsiden og sikrer omsorgen av deres felles barn (Granja, 2008: 276). Dette vil diskuteres 

nærmere i analysens delkapittel 4.3. En slik tilnærming til temaet skjuler menn i 

omsorgsroller ved å implisere at familie kun betyr kvinner og barn. Disse hegemoniske 

oppfatninger kan derfor bidra til vrangforestillinger om kvinner og menns roller som foreldre 

(Granja, Cunha og Machado, 2014: 1213). Resultatene fra tidligere studier om pårørende 

illustrerer derfor hvordan ansvar som oppstår ved omsorg for partnere og barn hovedsakelig 

faller til kvinner på grunn av kjønnsetikkens karakter. 

Et eksempel på dette er begrepet ’intensive parenting’ brukt i et portugisisk studie om 

kvinnelige innsatte og deres forhold til barneoppdragelse (Granja et al, 2014: 1213). Dette 

idealet er, i følge teorien, basert på dominerende forutsetninger for hvordan og under hvilke 

forhold foreldrene skal oppfostre barna sine. Dette har særlig påvirket mødre grunnet 

samfunnets oppfatning av kvinnen som sentral i rollen om barnepass og utdanning (Hays, 

1996 i Granja et al, 2014: 1213). Også i henhold til ’intensive parenting’-begrepet må 

foreldreskap utføres innenfor en svært spesifikk referanse og i tråd med et sett av 

ekspertreferanser. Disse kjønnsforeskrevne atferdene oppleves derfor som så utbredt i 

dominerende diskurser om mors praksis at de fremstår som naturaliserte. 
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3 Metode 
 

Med utgangspunkt i forskningens hovedtilnærming ble det tatt et konsekvent valg om å 

analysere dette kvalitativt. Oppgaven er derfor basert på seks semi-strukturerte intervjuer 

med kvinnelige pårørende med minoritetsbakgrunn. Videre i dette kapittelet vil det gjøres 

rede for det metodiske valget og en introduksjon av intervjuene og de temaene som hører til 

derunder. Deretter vil det presenteres en rekke hensyn knyttet til forskningsetikk og 

kvalitetssikrende tiltak innad i prosjektet. Til slutt vil utvalget for denne studien presenteres. 

 

3.1 Bakgrunn for tema 
 

Interessen for konsekvenser av fengsling kom tidlig i studieløpet. Allerede da jeg skrev 

bacheloroppgaven min berørte fordypningen seg på dette temaet, og jeg skrev om 

utfordringer for tidligere innsatte i samfunnet etter soning. Mitt engasjement innad i 

organisasjonen FFP innebar at jeg tidlig ble spurt om jeg kunne tenke meg å skrive om dette 

temaet i min fordypning. Gjennom disse samtalene og egne undersøkelser fikk jeg kunnskap 

om den økende interessen for forskning på pårørende til innsatte. Jeg fikk også kunnskap om 

hvordan denne forskningen hadde oversett situasjonen for pårørende med 

minoritetsbakgrunn. Arbeid med temaet og rekrutteringsprosessen har gitt meg et inntrykk av 

at deres erfaringer ikke lar seg diskutere i det offentlige ordskiftet i frykt for reaksjoner fra 

minoritetsmiljøet. Denne oppgaven sikter derfor på å belyse denne samfunnsgruppen. 

 Som Fangen (2011) nevner, så er det omtrent en umulighet å sette seg inn i et 

forskningsfelt uten å bringe med seg forkunnskaper. Med bakgrunn i egen erfaring som 

minoritet, nærmere forstått som barn av innvandrere, er det derfor viktig for meg å være 

bevisst på å ikke låse meg fast i antakelser.  På et personlig plan har jeg selv ikke erfaring 

som pårørende, men har muligens opparbeidet meg en forståelse for kultursensitivitet og 

kulturens betydning. Denne forståelsen kan tenkes å ha hjulpet meg til å forstå deres 

utfordringer fra deres perspektiv. Samtidig har jeg selv ikke erfaring som pårørende til en 

innsatt, og kan derfor ikke forstå denne situasjonen optimalt til tross for at jeg har 

gjennomført disse intervjuene. 
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3.2 Metodisk tilnærming 
 

Kvinnelige pårørende med minoritetsbakgrunn er et spesifikt tema, og denne fordypningen 

tar sikte på å forstå deres livsstrategier gjennom ervervede erfaringer og opplevelser som 

pårørende til en innsatt. Grunnet et ønske om å gå i dybden på disse temaene er det valgt en 

fenomenologisk tilnærming til den kvalitative metoden oppgaven anvender seg av. 

Fenomenologisk metode tar hensyn og utgangspunkt i den subjektive opplevelsen de 

pårørende opplever og tar sikte på å oppnå en forståelse av den dypere meningen i 

erfaringene til enkeltindivider (Thagaard, 2009: 38). Ved å bruke denne tilnærmingen får jeg 

rom til å undersøke de kvinnelige pårørende sine livsstrategier med utgangspunkt i deres 

virkelighetsperspektiv. 

Grunnet informantenes ulike kulturelle kontekst og forutsetninger kan samme 

fenomen oppleves ulikt grunnet individuelle hensyn basert på bakgrunn og forståelser av 

samme fenomener (Johannesen, Tufte og Christoffersen, 2016: 78). Deres erfaringer vil 

derfor føre til ulike forståelser av pårørendefenomenet, noe som anses som en fordel grunnet 

pårørendediskursens individuelle karakter. Målet med denne studien er ikke å finne en fasit 

på hvordan kvinnelige pårørende med minoritetsbakgrunn erfarer hverdagen. Snarere er 

målet å finne et mønster for hvordan situasjonen erfares, og å fokusere på å belyse 

problemstillingen fra ulike vinkler. Multikulturelle forståelser og fortellinger vil derfor sikte 

på å bidra til dette målet. 

 

3.3 Det kvalitative studiet 
 

For å belyse problemstillingen optimalt valgte jeg å gjøre en kvalitativt orientert 

intervjustudie. Når hovedhensikten er å få innsikt i informantens tanker, følelser og erfaringer 

er intervjuer godt egnet som metode. Deretter er det meningen i de beskrevne fenomener som 

tolkes kvalitativt (Thagaard 2009). Oppgavens metode baserer seg på en dybdeforståelse av 

pårørendes situasjon. Det særegne i forståelsen av dette vil være en interesse i deres 

personlige beretninger. For denne fordypningen vil det derfor ikke være vesentlig å fokusere 

på målbare tall som i en kvantitativ undersøkelse, hovedsakelig grunnet manglende forskning 

på dette spesifikke temaet. Intervjuer med informanter blir anvendt for å gi en dypere 

forståelse av de viktigste utfordringene minoritetspårørende erfarer i møte med 
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straffesystemet og samfunnet generelt. Intervjuene vil analyseres for å finne analytiske 

holdepunkter, og vil derfor være drivende gjennom hele oppgaven.  

 Valg av metode innebærer et hensyn til spørsmålene forskningen stiller for å kunne 

svare på disse spørsmålene optimalt. I dette tilfellet har det blitt anvendt en kombinasjon av 

litteraturstudie og intervjudata, men med et større fokus på sistnevnte. Temaet forskningen 

presenterer er, som nevnt, forstått som et forbigått fenomen i den offentlige 

pårørendediskursen. Den valgte forskningskombinasjonen er derfor ment for å gi bredere rom 

for tolkning ved hjelp av ulike perspektiver, og deretter tenkt å gi en dypere forståelse av 

kvinnelige minoritetspårørendes livssituasjon. De valgte perspektivene for oppgaven er 

tilnærmingsmåtene som har blitt valgt som utgangspunkt for forskningen, og kan forklares 

som å velge et bestemt brillesett å se på virkeligheten med (Halvorsen, 2008: 58-59). 

Grunnet mangelfull forskning på fenomenet kvinnelige, norske pårørende med 

minoritetsbakgrunn, har det vist seg å være utfordrende å finne konkret litteratur som dekker 

dette forskningsfeltet. Litteratur og tidligere generell forskning gjort om pårørende kan 

anvendes for å få en bred forståelse av disse utfordringene, men er ikke i alle tilfeller direkte 

overførbar i denne kontekst. Denne litteraturen er ferdig analysert materiale, og presenteres i 

oppgaven som et supplement til empirien. Forskningen baserer seg altså delvis på allerede 

foreliggende teoretisk materiale om løslatelse, og bruken av litteraturen er derfor regnet som 

sekundærdata (Halvorsen, 2008: 115-116). Den andre delen av forskningen fremstår derfor 

som ny, og intervjuene som er blitt gjort vil derfor anvendes som primærdata og empiri. 

Sitatene fra mine informanter vil derfor kunne ses på som et supplement til manglende 

minoritetsrettet pårørendeteori i norsk sammenheng. 

 

3.4 Intervjuene 
 

I tillegg til anvendt sekundærdata, blir det også samlet inn egen primærdata for å styre 

forskningens nærhet til det fenomenet som skal undersøkes (Halvorsen, 2008: 98). Oppgaven	

endte opp med å rekruttere seks kvinnelige informanter som hadde et partnerskapelig eller 

familiært forhold til en mann som satt eller har sittet i fengsel under intervjutidspunktet. Tre 

av kvinnene var i 20-årene, to av dem i 40-årene og en i 50-årene. Tidsbruken for hvert 

intervju varierte fra 26 minutter til omtrent 2 timer. Valget om å samle inn egen primærdata 

ble tatt med tanke på å styrke oppgaven, og anvendes som et supplement til litteraturen på 

området. Innsamling av egen data er tidkrevende, men anses om nødvendig i dette tilfellet 
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grunnet manglende spesifikk litteratur på området. Det viste seg å være en utfordring å finne 

informanter til dette prosjektet. Jeg forsøkte først å bruke FFP som kanal til å rekruttere disse, 

men fant raskt ut at dette ble vanskeligere enn planlagt. FFP har et bredt spekter av pårørende 

som engasjerer seg i aktiviteter i regi av organisasjonen, men det var likevel ikke mange som 

ønsket å dele sin erfaring med meg. Dette kan bero på særlig hemmelighold og frykt for å 

fortelle for mye til en ukjent. 

 To av informantene er likevel ervervet til forskningen gjennom FFP. Disse 

informantene ble kjent med undertegnedes forskningsprosjekt via et møte med pårørende, og 

fattet interesse for dette. Det ble også publisert informasjon på FFPs nettsider hvor det ble 

informert om forskningsprosjektet, og en av informantene fikk kjennskap til meg gjennom 

denne utlysningen. Største delen av utvalget – fire stykk – er derfor trukket og basert på 

utvelging ved selvseleksjon (Hellevik, 1991: 88), i dette tilfellet gjennom sosiale medier 

(teksten og listen over gruppene den ble publisert i kan ses i vedlegg 2). Gruppene ble valgt 

konsekvent fordi jeg så det som fordelaktig å utprøve rekrutteringen innad i grupper som 

favnet om det multikulturelle samfunnet i Norge. Jeg anså det derfor som mer sannsynlig å nå 

ut til minoritetsmiljøene ved å oppsøke interessegrupper som fremmer innvandring som et 

positivt fenomen. Likevel erkjenner jeg også at dette kan bidra til en skjev fordeling av 

informanter basert på sosial tilhørighet eller politisk ståsted, for å nevne noen. 

Selvseleksjon bidrar videre til at enhetene har derfor selv avgjort hvem som blir med i 

utvalget, ikke forskeren (Hellevik, 1991: 90). En tenkt ulempe ved slik metode kan være, som 

Hellevik beskriver det, at det oppstår en fare for at forskningsutvalget ikke er representativt 

for alle kvinnelige pårørende med minoritetsbakgrunn, og at den bare er representativ for en 

enkelt type pårørende. Jeg har også blitt nødt til å reflektere over hvordan språket i 

utlysningen kan ha vært et hinder i rekrutteringsprosessen, og en kan stille seg selv 

spørsmålet om hvorvidt en utlysning skrevet på flere ulike språk kunne ført til at jeg nådde ut 

til et bredere utvalg av pårørende. I denne forskningen anses ikke dette som er utbredt 

svakhet, og analysen vil uansett holde en kritisk distanse og ikke være generaliserende.	 	 

 

3.4.1 Informantene 
Totalt ble det brukt seks informanter i dette prosjektet. Målet før rekrutteringsprosessen var å 

komme i kontakt med mellom fem til åtte pårørende som var villige til å la seg intervjue. Jeg 

er derfor veldig fornøyd med antallet jeg fikk og er derfor takknemlig for disse menneskene 

som tok seg tid til å fortelle sine historier. Seks informanter viste seg også å være svært 
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hensiktsmessig i forhold til tidsressurser, derav tid til selve intervjuene og transkriberingene 

deretter.  

	 Utvalgspopulasjonen for denne forskningen er kun kvinner. Dette var helt tilfeldig 

med tanke på at informantene selv kontaktet meg og viste interesse. Det kan ha vesentlig 

sammenheng med at andelen fangepopulasjon i Norge er skjevt fordelt kjønnsmessig, og at 

menn er overrepresentert i statistikken, slik som det ble argumentert for i 

innledningskapittelet (SSB, 2014). Ved et tidspunkt tok en mannlig pårørende kontakt, og 

viste interesse for min forskning. Etter mye frem og tilbake, og en periode uten videre svar 

fra vedkommende, anså jeg denne informanten som tapt grunnet manglende interesse. Jeg 

forsøkte å kontakte ham en siste gang for å spørre om han fortsatt var interessert, men da 

begrunnet han frafallet med en hektisk hverdag. Det ville absolutt vært en stor fordel å få han 

med i forskningen, men jeg er likevel svært takknemlig for de seks kvinnene som kontaktet 

meg. 

 Det kan tenkes at oppgaven tok en annen vending enn jeg planla, men dette ses også 

på som en fordel med tanke på begrensning av feltet. Alle kvinnene i utvalget hadde en 

familiær relasjon til de innsatte, derav enten kjæresteforhold eller ekteskap. To av kvinnene 

hadde brutt samlivet da jeg intervjuet dem, og fire av dem er fortsatt gift med de innsatte. 

Dette gir likevel ikke oppgaven et særlig fokus på perspektivene fra foreldre med barn i 

fengsel. Til gjengjeld er det tenkt at dette vil gi et enda bedre innsyn i pårørende i familiære 

relasjoner av hensyn til størrelsen på utvalget. Hele fem av kvinnene i utvalget hadde barn. 

En av kvinnene hadde i tillegg et barn på vei, og hun var sent i svangerskapet. 

Som pårørende er det mange utfordringer knyttet til dagligliv og samvær, og barn som 

pårørende er et gjenkjent tema i akademia (for eksempel Smith, 2014). Dette gjorde at jeg ble 

nødt til å formulere en del spørsmål knyttet til barnas situasjon. Noen av disse var ferdigutfylt 

i guiden min, men de fleste tok jeg på stående fot. Jeg opparbeidet meg god erfaring med 

dette allerede etter andre intervju, hvorav denne informanten var den første med barn. Jeg 

anvendte derfor mange av de samme spørsmålene som jeg erfarte som gode på de resterende 

informantene. Det var kun min første informant som var barnløs. Forholdet mellom 

pårørende og barn vil likevel ikke vektlegges i forskningen grunnet et fokus på kvinnene selv. 

Det ville også utartet seg som en utfordring i forhold til informert samtykke, noe jeg har 

unngått.  
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3.4.2 Intervjuguide og struktur 
Intervjuguiden bestod av noen forhåndsskrevne spørsmål, og var kategorisert etter ulike 

temaer. Intervjuguiden er vedlagt oppgaven (vedlegg 5). De fleste spørsmålene ble skrevet 

korte, mens noen spørsmål gikk mer i dybden. Dette ga meg rom for å tilpasse spørsmålene 

litt etter hver enkelt informant. Felles for alle intervjuene var at jeg alltid startet med et 

introduksjonsspørsmål slik at informanten fikk sjansen til å fortelle åpent og fritt om sin 

erfaring (Kvale og Brinkmann, 2015: 146). De forhåndsskrevne var derfor med på svare på 

spørsmålene problemstillingen stiller, samt ved at de styrer samtalen i relevant retning 

(Halvorsen, 2008: 37, 173). Jeg benyttet meg derfor av en semi-strukturert intervjuguide. 

Dette ble gjort bevisst for å gi informanten en uformell og avslappet setting med mulighet for 

å kunne snakke åpent og fritt om sin erfaring. 

 Intervjuguidens oppbygging med emneliste og tema lå fast gjennom 

innsamlingsperioden. Allerede etter første intervju erfarte jeg at denne strategien fungerte 

godt ved at et par informanter fritt begynte å prate om noen av de temaene som allerede 

forelå. Dette ga meg tro på at mine forhåndsskrevne spørsmål dekket temaet godt, og at de 

var viktige for intervjuene. I tillegg erfarte jeg i kommunikasjonsprosessen med informantene 

at det også dukket opp nye spørsmål.  Dette bidro til en økt nyansering som ellers ikke ville 

vært gjennomtenkt, og dannet grunnlag for oppfølgingsspørsmål og eventuelle 

problemstillinger som informantene tok opp. I sin tur tilførte dette ytterligere innsikt i 

forskningens tematikk. I tillegg til de forhåndsskrevne spørsmålene formulerte jeg også en 

del presiserende spørsmål for å sikre kvaliteten i samtalene. Viktigst av alt ble det gjort for å 

gi informanten mulighet til å omformulere seg og derav unngå misforståelser (Kvale og 

Brinkmann, 2015: 147). 

 

3.4.3 Gjennomføring 
Hvert enkelt intervju hadde en varighet på gjennomsnittlig 45 minutter til en time, med 

unntak av intervjuet med fjerde informant som tok omtrent 2 timer og første intervju på 26 

minutter. Alle informanter samtykket i at det ble tatt lydopptak av disse, og et 

samtykkeskjema ble derfor opprettet og signert før intervjustart. Informantene fikk også et 

informasjonsskriv som de leste i forkant, og det ble satt av tid før intervjuet for å stille 

spørsmål knyttet til dette og annet. Det ble opprettet to ulike skriv grunnet rekruttering via 

både FFP og sosiale medier. Informasjons- og samtykkeskjemaene er vedlagt og kan finnes i 

vedlegg 3 og 4. 
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 Når det gjelder de fire informantene som var basert på selvseleksjon via sosiale 

medier så ble det ansett som mest fordelaktig å gjennomføre intervjuene via telefon. 

Informantene er spredt rundt hele landet og hverken jeg eller dem hadde mulighet til å reise 

på tvers av landet.  Forskning gjort på telefonintervjuer strukturerer seg rundt temaer 

gjeldende dens påvirkning på det sosiale møtet og det muntlige samspillet (Irvine, Drew og 

Sainsbury, 2013: 4). Disse inkluderer effekter på naturligheten av samspillet, forståelse eller 

tolkning av mening, observasjon av følelser, nivåer av interesse og oppmerksomhet og 

varigheten av intervjuer. 

 Den mest prominente forskjellen på telefon- og personintervju er at telefonintervjuer 

kan sies å begrense tilstedeværelsen og forholdet mellom forsker og informant (Irvine et al, 

2013: 2).  Det kan tenkes at dette bidrar til en redusert samtaleflyt, men inntrykket er dog at 

dette ikke har vært tilfelle under disse intervjuene. Tvert imot har telefonintervju vist seg som 

en fordel når det gjelder besparelsen av tid og utgifter knyttet til reisedistanse. En annen tenkt 

ulempe ved telefonintervjuer er at det er vanskelig for meg som intervjuer å tyde 

sinnsstemningen ved å se på kroppsspråk og lignende hos informanten. Samtidig kan bruken 

av telefonintervju bidra til enda mer anonymitet knyttet til sensitive tema (Irvine et al, 2013). 

I tråd med dette kan det tenkes at jeg ville mistet flere informanter dersom jeg ikke hadde hatt 

mulighet til å ta intervjuene via telefon. Et eksempel er om informanten synes det er 

ubehagelig å snakke om sin erfaring ansikt til ansikt. I forhold til hensynet til troverdighet i 

kvalitativt orienterte forskningsintervjuer kan dette vise seg som en svakhet, og dette vil 

gjennomgås nærmere i siste delkapittel i metoderedegjørelsen. 

 

3.4.4 Lydopptak 
Det er både fordeler og ulemper ved å bruke lydopptak i intervjuene (Kvale og Brinkmann, 

2015: 102).  En klar fordel i tilfellene med intervjuene ansikt til ansikt var at jeg kunne holde 

øyekontakt gjennom intervjuet i stedet for å distansere meg ved å fokusere på notater. Å 

notere underveis i intervjuet kan føre til at mengde data blir redusert, at samtaleflyten blir 

dårligere og at viktige poenger blir utelatt i forskningen (Kvale og Brinkmann, 2015: 102). I 

alle tilfellene opplevde jeg at jeg fikk større mulighet til å vurdere min egen intervjuteknikk 

underveis ved å høre på hvilke og hvordan jeg stilte spørsmål. 

Den største fordelen med bruk av lydopptak er derfor at alt som sies blir bevart, og 

forskeren kan konsentrere seg om informanten i større grad (Kvale og Brinkmann, 2015: 

102). Bevaring av sitater var også viktig i dette tilfellet, noe som bruken av lydopptak var 
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med på å sikre. Jeg kunne derfor fokusere å høre på sitatene i kontekst i stedet for å se det løst 

skrevet ned på dokumentet. Ulempene jeg var forberedt på å oppleve med lydopptakene var 

at det var tidkrevende, vanskelig å tolke sinnsstemning og tonefall i intervjuene når jeg ikke 

visste noe om kroppsspråket i telefonintervjuene og at opptakene kan påvirke hva 

informantene sier. Likevel har jeg konkludert med at fordelene har veid tyngre enn ulempene 

i dette tilfellet, særlig i forbindelse med ønsket om bevaring av sitater. 

 

3.4.5 Transkribering 
Transkripsjon kan forstås som en fortolkningsprosess, hvor talespråk og nedskrevne teksters 

ulikheter kan kollidere og skape praktiske og prinsipielle problemer (Kvale og Brinkmann, 

2015: 204). Denne metoden strukturerer samtalen, og gjør den bedre egnet for videre analyse 

(Kvale og Brinkmann, 2015: 206).  Intervjumaterialet ble klargjort for analyse ved at 

lydfilene ble gjennomgått og transkribert av meg personlig på både min personlige 

datamaskin og UiO sin datamaskin. Begge maskiner er beskyttet med brukernavn og passord 

som kun jeg har tilgang tid. 

Jeg brukte tekstbehandlingsprogrammet Word for å transkribere. Selektering av 

datamaterialet er en del av analysearbeidet for å ta vekk eventuelle gjentakelser og/eller 

innhold som ikke anses relevant for studien (Kvale og Brinkmann, 2015: 207). Særlig 

personsensitiv informasjon ble utelukket fra transkriberingsarbeidet. Likevel erkjennes det at 

sammenhenger som ikke er innlysende ved første gjennomgang av dataarbeidet kan vise seg 

å være det på et senere tidspunkt i prosessen. 

 Bruk av transkripsjoner i forskning innebærer noen retningslinjer gjeldende hvor mye 

som skal skrives. Disse gjelder om uttalelsene skrives ordrett, med alle gjentakelser og med 

hensyn til alle pauser og ’intonasjonsmessige understrekninger’ (Kvale og Brinkmann, 2015: 

208). Eksempler på disse understrekninger kan være innpust, utpust, sukking og lignende. 

Bruken av disse avhenger derfor av hva transkripsjonsnotatene skal anvendes til. I dette 

tilfellet var det ikke et mål å detaljere alle følelsesuttrykk og fyllord i og med at de ikke 

skulle brukes til en detaljert språklig analyse eller konversasjonsanalyse. Jeg har likevel tatt 

hensyn til noen av disse uttrykksformene for min egen del når jeg som intervjuer føler at vi er 

inne på et sensitivt tema. 

Det har også blitt tatt hensyn til at dialektuttrykk i sitater ville øke risikoen for 

gjenkjennelse, og disse er derfor omskrevet til bokmål. I dette valget kan en risikere å miste 

noe av den betydning som informantene opprinnelig legger i utsagnene, men veid opp mot 



	 29	

viktigheten av å ivareta og beskytte deltakerne mot mulig gjenkjennelse anses dette som et 

forsvarlig valg. 

Det er ikke mulig å svare på hva som er en korrekt transkripsjon eller ei, noe Kvale og 

Brinkmann stadfester (2015: 212). Mer relevant er det å se på hva som er nyttig i 

transkripsjoner i gitt forskningsfelt. Siden denne fordypningen ikke er en lingvistisk analyse 

har det ikke vært nødvendig å notere strengt ordrett. Inkludering av pauser, gjentakelser og 

tonefall kan likevel være nyttig i fortolkningen av det som blir sagt, derav registrering av 

følelsesmønstre. Når det gjelder det etiske perspektivet kan det i noen sensitive tilfeller også 

være fordelaktig å skjule intervjupersonens identitet (derav hendelser, sted og tredjepart) 

allerede i transkripsjonsstadiet (Kvale og Brinkmann, 2015: 213). Dette er et poeng jeg har 

tatt hensyn til hele veien, og jeg har derfor vært veldig nøye med å ikke notere slike tilfeller 

ned. Disse har i så fall blitt anonymisert. 

 

3.5 Forskningsetikk 
 

Etiske vurderinger må foretas og etiske krav ivaretas i forbindelse med gjennomføring av 

forskningsprosjekter. Dette gjelder spesielt forskningsprosjekter som dette som utforsker 

temaer som kriminalitet og gjerningsmenn/ofre/pårørende. Dette er forhold som berører 

tillatelser, fritt informert samtykke, anonymisering og behandling av datamateriale. Begrepet 

forskningsetikk forstås som et sett av verdier, normer og institusjonelle ordninger som sikter 

på å regulere vitenskapelig forskning (De nasjonale forskningsetiske komiteene [NESH], 

2016). Som forsker stilles det derfor en rekke krav til at forskningen blir utført på en god og 

ansvarlig måte. Heretter vil det redegjøres for hvordan disse kravene er ivaretatt med hensyn 

og av respekt for forskningsetikken. Blant disse innebærer anonymisering, informert og fritt 

samtykke, generelt overordnet hensyn til kvinnene i utvalget og oppmerksomhet på 

kultursensitivitet. 

	 Grunnet behandling av personsensitive opplysninger er det et krav at slik forskning 

må meldes inn til Norsk samfunnsvitenskapelig database, herav omtalt som NSD (NESH, 

2016). Det ble derfor sendt inn en søknad grunnet behandling av slike opplysninger som kom 

frem av intervjuene. Prosjektet ble begrunnet som meldepliktig etter personopplysningsloven 

og derav godkjent for dette formål (se vedlegg 1). Datainnsamlingen har ikke inkludert 

direkte personsensitive opplysninger som navn, soningsårsak for den innsatte eller lignende. 

Videre lå det til grunn for deres vurdering at alle opplysninger som har blitt behandlet 
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elektronisk i forbindelse med prosjektet er anonyme, noe det har blitt tatt hensyn til hele 

veien. 

	 Med bakgrunn i forskningsetikken fikk alle informantene derfor tilsendt 

informasjonsskriv om prosjektet samt fritt samtykkeskjema. Dette er en plikt jeg som forsker 

måtte opprettholde (NESH, 2016: 14). I forkant av hvert intervju gikk jeg gjennom 

informasjonsskrivet (vedlegg 3 og 4) i detalj, presenterte temaliste for å gi dem en pekepinn 

på aktuelle samtaleemner og spurte om de hadde noen konkrete spørsmål til dette. Dette 

gjorde jeg for å unngå misforståelser og for å sørge for at hensikten med intervjuet ble forstått 

i sin rette forbindelse. Denne informasjonen ble forkynt på norsk, og språket ble moderert og 

simplifisert individuelt dersom det krevdes grunnet språkbarriere.  

	 Underskriving av samtykkeskjema skjedde kun når jeg følte at denne informasjonen 

hadde blitt grundig forkynt og forstått av informanten. Dette ble gjort for å sikre at de forsto 

hva de samtykket til. Jeg understreket kontinuerlig at deltakelse var frivillig og at de hadde 

mulighet til å trekke samtykke uten videre konsekvenser dersom de skulle angre seg 

underveis. Deretter bad jeg om tillatelse til å ta lydopptak og informerte om at opptakene 

ville lagres på privat datamaskin. Jeg understrekte at disse filene kun ville være tilgjengelig 

for meg og at all personsensitiv informasjon ville anonymiseres i transkripsjonsnotatene. Jeg 

informerte til slutt om at alle filene, ved prosjektets slutt, ville bli slettet. Dette ble også 

fremmet som et krav fra NSD. Bruken av lydopptak ble godkjent av alle informantene, 

bortsett fra Sara som ikke ønsket dette. I hennes tilfelle ble det derfor tatt notater underveis i 

intervjuet. 

 

3.5.1 Konfidensialitet 
Med konfidensialitet, nærmere forstått som prinsippet om anonymitet, menes det at alle 

personsensitive opplysninger og formidling av forskningsmaterialet i hovedsak skal være 

anonymisert for å beskytte informanten (NESH, 2016: 16). Ved å informere om dette gir 

forskeren en forsikring til informantene om at det som sies i intervjusettingen ikke vil 

formidles på måter som kan bidra til å identifisere dem. Anonymitetsprinsippet gjør seg 

gjeldende i denne oppgaven, og navnene til informantene er derfor fiktive. Dette gjøres for å 

beskytte identiteten til den pårørende og den innsatte. 

Datafiler med transkripsjoner er heller ikke koblet direkte til informantenes navn. 

Opprinnelsesland er også anonymisert grunnet et ønske fra de fleste informantene jeg 

intervjuet, og jeg anonymiserte derfor all informasjon knyttet til opprinnelsesland og bosted i 
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Norge konsekvent for å gjøre det likt for alle involverte. De spesifikke landene er derfor 

betegnet ut i fra kontinentene og de avgrensede områdene de tilhører. 

 Under rekrutteringsprosessen, og da jeg kom i kontakt med de to informantene 

gjennom FFP, oppsto det en begrensning i forbindelse med prinsippet om konfidensialitet. 

Siden disse to allerede var kjenninger av FFP ble det en utfordring i bevaring av anonymitet 

for disse. Jeg tok derfor kontakt med NSD og fikk beskjed om at dette ikke viste seg som en 

klar utfordring så lenge de ikke hadde innsyn i transkripsjonsnotatene. FFP har derfor aldri 

hatt innsyn i lydopptakene eller notatene fra intervjuene, og sett bort fra de to pårørende de 

bisto i å rekruttere til prosjektet, så har organisasjonen ingen kjennskap til identitetene til de 

andre informantene. 

 

3.5.2 Bruken av tolk 
I tilfellet med den siste informanten var det nødvendig å bruke tolk grunnet en større 

språkbarriere. Tolken fikk eget samtykkeskjema som sikret anonymiteten til både henne og 

informanten, delvis grunnet et personlig ønske fra tolken om å ikke bli navngitt. Jeg kontaktet 

også NSD for å høre om hvilke eventuelle etiske konsekvenser bruken av tolk kunne få av 

hensyn til anonymitetsprinsippet og tredjepart under intervjusettingen. 

NSD informerte om at så lenge informanten samtykket til dette, og at vedkommende ble 

informert tilstrekkelig om dette, så forelå det ingen etiske konsekvenser i denne prosessen. 

Det ble derfor informert grundig om behandling og innsamling av data, behandling av 

bakgrunnsopplysningene i fortellingene og andre personsensitive opplysninger. Det forelå 

heller ingen spesifikke formkrav til samtykke, og det ble ansett av NSD som tilstrekkelig med 

en muntlig avtale. Jeg valgte likevel å anvende eget samtykkeskjema for tolken i tilfelle (se 

vedlegg 6), og dette ble også gjort med tanke på å sikre validiteten. 

  

3.5.3 Validitet og reliabilitet 
Validitet omhandler tolkning av innsamlet data, og stiller spørsmål ved gyldigheten av de 

tolkningene jeg som forsker kommer frem til (Thagaard, 2009: 201). Reliabilitet tolkes som 

en kritisk vurdering av prosjektet og stiller spørsmål ved om forskningen har blitt foretatt på 

en pålitelig og tillitvekkende måte (Thagaard, 2009: 198). Felles for begge begrepene er 

hvordan de foreligger som sentrale begreper i vurderingen av forskningens troverdighet og 

kvalitet. 
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I kvalitativ forskning er det ikke matematisk mulig å teste reliabiliteten til dataene slik 

som i kvalitativ forskning grunnet fraværet av målbare tall (Thagaard, 2009: 198). Dette 

anses likevel ikke som nødvendig i dette tilfellet grunnet et fokus på å få en dypere forståelse 

av temaet som er presentert. Et eksempel på en kvantitativ tilnærming i dette tilfellet ville 

vært hvordan man kan si noe om antallet pårørende som opprettholder kontakt med 

vedkommende i fengsel, eller hvor mange som aldri besøker de innsatte. I dette kvalitative 

forskningsøyemed kan man heller si noe om hvorfor det er slik, i hvert fall for noen, og hva 

som ligger til grunne for disse tilfellene. 

Metodene man anvender for å sikre reliabilitet i kvalitativ forskning, slik som i dette 

tilfellet, er derfor ment å gi en tilstrekkelig redegjøring for prosjektets prosess og 

fremgangsmåte for å erverve kunnskap om og analysere datasettet. I tillegg gir lydopptakene 

mulighet til å forsikre seg om at transkripsjonene er korrekte. Validiteten kontrolleres og 

sjekkes ved at forskningen er selvkritisk og holder en objektiv distanse når vedkommende 

tolker sine egne funn. 

Denne forskningen har en særinteresse i å avdekke utfordringer for 

minoritetspårørende med annen etnisitet enn norsk. Nesten alle er likevel norske statsborgere, 

men med tilhørighet til andre land. Unntaket er Eva som ikke har norsk statsborgerskap. Det 

er blitt gjort bred forskning på pårørende med majoritetsbakgrunn, som nevnt tidligere, men 

det har ikke lykkes i å finne konkret forskning på minoritetspårørende. Kvinnene i 

undersøkelsen kommer fra land spredt på tvers av kontinentene, noe som gjør det til et 

interessant funn i seg selv. Det kan tenkes at forskningen ville vært enda mer spesifikk om 

den kun gjaldt kvinner fra en bestemt kulturell bakgrunn, eller et bestemt kontinent, men 

dette lot seg ikke gjøre i denne omgang.  

Funnene som presenteres i denne forskningen er derfor ikke objektive og 

generaliserende, men snarlig et resultat av fortolkende forhold mellom informanter og 

forsker. Det er likevel å anta at de har overføringsverdi ved at de er relevante, gjenkjennbare 

og gir mening også innenfor andre pårørendeerfaringer. 

 

3.6 Introduksjon av utvalget 
 

Som tidligere opplyst, er det i denne undersøkelsen blitt benyttet seks kvinnelige informanter 

med noenlunde ulike forhold til den innsatte. Navnene er, som nevnt tidligere, fiktive av 
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hensyn til deres identitet. Teksten som står i klammer definerer hver enkelt innsatt sin rolle, 

enten tidligere eller nåværende, til kvinnene i utvalget. 

 

Adriana (tidligere kjæreste og samboer) 

Adrianas tidligere kjæreste sonet under deler av deres forhold. Hun har bakgrunn fra Vest-

Asia, men er født og oppvokst i Norge. Hennes tidligere kjæreste og samboer har bakgrunn 

fra Balkan, men har vokst opp i Norge. 

 

Linda (ektemann og barnefar) 

Lindas nåværende ektemann satt inne med en kortere dom ved intervjutidspunktet. De har tre 

barn sammen, og det er opprettet en sak mot en av hennes sønner også. Mannen er norsk, og 

hun har opprinnelse fra Øst-Europa. 

 

Selma (ektemann og barnefar) 

Intervjuet ble gjennomført på et tidspunkt hvor Selmas ektemann sonet. Tre felles barn er 

involvert totalt. Hun var i siste stadiet av svangerskapet med det yngste barnet på denne tiden. 

Selma og ektemannen har ulike opprinnelsesland, men begge er fra Balkan-området. Det er 

blitt fattet utvisningsvedtak for ektemannen. 

 

Nina (tidligere kjæreste og barnefar) 

Den tidligere kjæresten satt inne i begynnelsen av deres forhold. Nina har et barn sammen 

med han, og hun gikk gjennom store deler av svangerskapet mens han satt inne. Nina har 

delvis bakgrunn fra Øst-Asia, og den tidligere kjæresten har bakgrunn fra Vest-Asia. 

 

Eva (tidligere ektefelle og barnefar) 

Eva forteller om et noe turbulent forhold til sin tidligere partner, men de er fortsatt involvert 

med hverandre. De har tre barn sammen, og barnefar satt inne ved intervjutidspunktet. Eva 

sin historie er markant fordi hun noen måneder etter intervjuet også måtte sone for 

delaktighet i samme sak. Eva, som ikke har norsk statsborgerskap, har fått forhåndsvarsling 

om utvisning fra UDI. De har begge bakgrunn fra samme land i Balkan-området. 

 

Sara (sønn) 

Mor til en sønn som hun beskriver som ”inn og ut av fengselet” helt siden han var ung. Sara 

er den eneste i utvalget som har en sønn i fengsel, noe som er forskjellig fra de andre 
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kvinnenes relasjon til den innsatte. Det har tidligere vært fattet utvisningsvedtak mot ham, 

men Sara fikk hjelp av FFP til å forhindre dette. Sara og hennes familie har bakgrunn fra Øst-

Afrika. 
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4 Analyse 
 

For å analysere den gitte problemstillingen, og av hensyn til dens komplekse natur, anses det 

som fordelaktig å presentere og kartlegge analysen partielt. Temaet for denne studien har 

derfor resultert i tre hovedtilnærminger for å analysere de pårørendes livssituasjon. 

Første del vil diskutere utfordringene i lys av teori om sekundær prisonisering, som 

utviklet av Comfort (2008), grunnet en oppfatning av teorien som en form for 

paraplydefinisjon og av hensyn til tidligere forskning på pårørende. Andre del tar stilling til 

begrepene skam og stigma, som har vært et gjengangstema i empirien, samt grunnet hensyn 

til de klassiske og grunnleggende teoriene innenfor kriminologifaget. Tredje, og siste del, tar 

utgangspunkt i et kjønnsperspektiv for å forstå informantenes erfaringer i lys av forbindelsen 

mellom pårørendestatus og kvinnerollen. 

Avslutningsvis vil de to første analysedelene ha til felles at de tar utgangspunkt i temaene 

fra et minoritetsperspektiv. Det vil komme frem av drøftingen i kapittel 5 hvorfor dette ikke 

er tilfellet for den siste analysedelen grunnet manglende forskning og empiri. De tre 

analysedelene vil likevel ha til felles at de oppsummerer funnene mot slutten. 

 

4.1 Opplevelsen av sekundær prisonisering 
 

Som tidligere presentert, med bakgrunn i Clemmers (1940) og Sykes (1958) tidligere 

forskning på prisoniseringens konsekvenser for den innsatte, fremhevet Comfort (2008) i sitt 

studie noen av disse elementene i utviklingen av begrepet sekundær prisonisering. I forsøket 

på å forstå årsakene til veksten i den amerikanske straffestaten, ble det økende bevissthet om 

hvordan familiemedlemmer, naboer og bekjente er direkte og indirekte berørt av 

straffesystemets handling (Granja, 2016: 27; Smith, 2014). Dette viste seg å gjelde i 

familiære, materielle, økonomiske, sosiale og sivile verdener, både under og etter fengsling.  

Siden da har en gruppe av tverrfaglig litteratur rapportert hvordan fengsel sprer dens 

virkninger langt utover fengselsmurene, ved å katalysere eller forverre sosial eksklusjon, 

familieavbrudd, finansiell motgang, følelser av skam, sosial stigmatisering og 

omkonfigureringer av familieroller og ansvar (Granja, 2016; Condry, 2007; Comfort, 2008).  

Det ble presentert i teorikapittelet hvordan Comforts studie utvider og tilpasser prisonization-

begrepet til Clemmer ved å dokumentere hvordan disse samme variablene for fengsling 
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påvirker pårørende på grunn av deres forbindelser til individene innenfor fengselssystemet 

(Comfort, 2008: 14). 

 Resultatet hun beskriver fra sine intervjuer er hvordan denne kontakten dypt 

forvandler kvinners intime og sosiale liv gjennom regulering av deres oppførsel, fysiske 

opptredener, agendaer, seksuelle forhold og fantasier (Comfort, 2008: 14-5). Disse 

endringene viser seg både innad i fengselsvesenet og i dagliglivet utenfor, og fører til deres 

primære deltakere i interpretasjonen av verden innenfor og utenfor fengselsregimet. 

Pårørendes taktikk blir å skolere seg selv og andre rundt dem på hvordan å tilpasse utallige 

fasetter i hverdagen til fengselsregimets diktater. Det vil herved presenteres hvordan disse 

temaene også er gjengitt, i ulike faser av pårørendeerfaringen, av utvalget i denne studien. 

 

4.1.1 Arrestasjonen 
For noen av informantene i Comforts (2008: 31) undersøkelse kom nyheten om fengslingen 

ut av det blå. For andre var det en del av en prosess frem mot gradvis kjennskap til 

lovbryterens handling. I Condrys (2007: 38) studie var kjennskap til lovbruddet et, naturlig 

nok, vanskelig stadium. Dette innebar stor usikkerhet rundt livet, forvirring og uvisshet om 

hva som ville skje videre. I denne forskningen var det likedan, og de fleste av kvinnene i 

utvalget opplevde arrestasjonen som overraskende og svært inngripende i dagliglivet. Eva 

forklarte arrestasjonen slik: 

 

EVA: Nei, han ble pågrepet veldig plutselig. Det var hjemme på ettermiddagstid, og 
barna var tilstede. Jeg var gravid og veldig dårlig, men de brydde seg ikke. Det tok lang 
tid, og når de pågrep han så fikk vi ikke lov til å si ha det til han. Lillegutt gråt og ville til 
pappa, men de [politibetjentene] sa nei, han fikk ikke lov til det. Det tok lang tid og de 
lette etter ting og sånt hjemme hos oss etter at de hadde tatt han med [ransakelse]. 

 

Eva beskriver situasjonen som lite hensynsfull med tanke på hennes helsesituasjon under 

arrestasjonen, og at det skjedde på et ubeleilig tidspunkt grunnet hennes svangerskap. Selma 

beskriver noe av det samme om hvordan arrestasjonen kom svært brått på da ektemannen ble 

arrestert sent på kvelden i deres felles leilighet mens førstefødte barn lå og sov. Hun 

beskriver episoden som svært bråkete, traumatisk og lite forberedt, men at de har skjønt i 

etterkant at ektemannen har blitt spanet på over lengre tid. Linda beskriver det samme 

grunnet flytteprosess fra leilighet til nytt hus: 
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LINDA: Han ble pågrepet dagen før en offentlig høytidsdag [dato anonymisert], så 
han hadde tatt fri fra jobb fordi vi trengte tid til å flytte. Og da han ble pågrepet sto jeg 
aleine med tre unger og en leilighet som måtte ryddes ut av, og et hus som ikke var 
ferdig. Ingen strøm, ingen vann, ingen tv, ingen internett, men det er jo småtteri ikke 
sant. Det var ikke en dritt her. Ikke dusj eller do engang {ler}. 

 

I motsetning til de andre kvinnene i utvalget, var både Adriana og Nina sin situasjon mer 

forberedt. Adriana forklarte dette som ”lite dramatisk”. Nina møtte sin ekskjæreste i tiden 

hvor han gjennomgikk en rettssak, og hun var derfor godt forberedt på at han eventuelt måtte 

sone. Nina beskriver følelsene hun opplevde under rettssaken til ekskjæresten slik: 

 

NINA: Det var veldig tungt å vite at han skulle sitte i fengsel. Selve prosessen var jeg 
på en måte ikke med i, for jeg sto utenfor rettssalen og sånt da, det gjorde jeg, men jeg 
var ikke i selve rettssalen. Advokaten min anbefalte meg å ikke gjøre det av hensyn til 
meg. Men jeg fikk lese papirer og sånt, og det var ganske alvorlig det han satt inne 
for. 

 

Nina opplevde derfor, i motsetning til Linda og Eva, at det ble tatt hensyn til hennes under 

rettssaken. Det kan også tolkes som at hun i større grad aksepterte den formelle maktens 

hensikt i ekskjærestens sak. Blant kvinnene generelt var det uansett en bred opplevelse av en 

pårørendesituasjon som var vanskelig å håndtere. Sara nevner manglende kontakt med 

sønnen som et av de største utfordringene som pårørende: 

 

SARA: Nå kan jeg ikke ringe han som jeg vil lenger. Det er kun han som kan ringe. 
Og han ringer meg ofte og sier fine ting for å gjøre situasjonen bedre for meg, men 
det knuser hjertet mitt å snakke med han noen ganger. Livet mitt har stoppet opp.   

 

Saras fortelling vitner om det samme og sikter til utfordringer knyttet til egen tilværelse 

utenfor i påvente av sønnens hjemkomst. Disse utfordringene gjeldende livssikkerhetsplaner 

og daglige rutiner gjør at hun utsetter sitt eget liv. Kjennskap til lovovertredelsen kan derfor 

forstås som en hendelse som forstyrrer sammenhengen mellom deres narrativer; om hvem de 

er og hvordan deres liv er i ferd med å bli (Condry, 2007: 6). 

Ved å isolere og begrense sin tilstedeværelse i samfunnet til få områder, slik som 

hjemmet i Saras tilfelle, organiseres livet av hensyn til tidsrammen for å motta samtaler fra 

sønnen sin. Den sekundære prisoniseringen trer dermed i kraft når pårørende utsetter sine 

planer for livet og ender opp med opplevelsen av en parallell fengsling utenfor murene 
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(Comfort, 2008 i Granja, 2016: 279). I tur kan dette dermed føre til økt risiko for stress og 

psykiske påkjenninger (Granja, 2016, 278). 

 I henhold til dette er det vesentlig å også nevne de tilfellene hvor fengslingen av 

enkelte kan oppleves som positivt. Condry bringer også dette opp på bane, og hevder at i 

noen tilfeller kan fengselsdommen forbedre familielivet til pårørende (2007: 55). Eksempler 

på dette er når pårørende også er primære ofre for lovbryterens handlinger eller når de har 

andre vanskeligheten grunnet lovbryterens dårlige psykiske helse eller avhengighet. Nina 

forteller om da ekskjæresten ble fengslet og hvordan dette var for henne: 

 

NINA: Jeg følte jo det var positivt for meg i forhold til at han fikk struktur, og han 
trengte det. Jeg mener fortsatt at fengsel var et veldig bra sted for han egentlig, hvis 
han bare hadde tatt mer utbytte av det. 

 

Ninas historie er ikke typisk og avviker med mønsteret til flertallet av kvinnene som ble 

intervjuet. Den er likevel viktig å adressere av hensyn til mitt eget ønske om å ikke 

generalisere funnene som gjøres i analysen. Med bakgrunn i at hun og ekskjæresten gikk fra 

hverandre under soningen betyr ikke hennes ønske om mer struktur for den tidligere 

partneren at hun ikke opplevde utfordringer som pårørende. Det forsterker dog de seks 

historienes individualitet og aktualitet i denne studien. 

 

4.1.2 I møte med fengselsinstitusjonen 
En situasjon hvor pårørende påpeker opplevelsen av sekundær prisonisering er omkring 

besøk og kontakt med fengselet, hevder Condry (2008: 16). I sin undersøkelse hevder hun at 

fengselsbygningens struktur bidrar til opplevelsen av sekundær prisonisering for pårørende 

grunnet den vedvarende kontakten med institusjonen. Dette er i tråd med hva Smith 

illustrerer om hvordan fengselets utforming og utseende preger fengselspraksisen i dag, og 

hvordan dette forstyrrer familiene til de som blir påvirket av straffesystemet (Smith, 2014: 

21, 25). 

Et eksempel på dette er bruken av isolasjonspraksis i Skandinavia og hvordan 

pårørende kan bli sterkt påvirket av ens forelders soning i isolasjon også på lang sikt (Smith, 

Horn, Nilsen, Flisnes og Rua, 2013. 6-7). Særlig utfordrende er det dersom den innsatte i 

varetekt har brev- og besøksforbud, noe som innskrenker muligheten for både vedkommende 

og dens pårørende å holde kontakt med omverdenen og hverandre (Smith et al, 2013: 12). 
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Denne mangelen på kontakt var også noe jeg opplevde som tilfellet for kvinnene jeg 

intervjuet: 

 

EVA: Første året, fra april til etter jul, så hadde vi null kontakt med han og fengselet 
(…). Han fikk ikke lov å ringe på bursdagen til barnet hans engang, for han var nesten 
ett år på brev- og besøksforbud. Det var den verste tiden. Sønnen min følte at pappaen 
hans ikke fantes. Han følte at pappaen ikke var i live, og det var veldig vanskelig for 
han. 

 

Historier som disse gir liten tvil om den symbolske betydningen av hverdagens interaksjoner 

(Jardine, 2015: 223). Disse kan og har en stor innvirkning på familier som er rammet av 

fengsel, og kommuniserer betydningen av det strafferettslige systemet for seg selv, deres 

omstendigheter og deres forhold. Fengselspolitikken foreslås forstått som, ifølge Black 

(2010: 296), utviklet for å dele og skille, for å håndheve kontroll og opprettholde reglene, slik 

at systemet fortsetter å løpe jevnt. Denne påstanden er basert på hennes forskning fra USA 

om pårørendes forhold til fengselsinstitusjonen. Dette har også sammenheng med den 

allmenne oppfatningen av det formelle kontrollens åpenbare kontrollmetoder (Chriss, 2013: 

43). 

I lys av sekundær prisonisering er dette også i tråd med utviklingen av nye 

livsstrategier for å passe inn i fengselets rammer. Selma forklarer hvordan hun har måttet 

lære seg å inkorporere og strukturere fengselets premisser i sitt eget liv utenfor: 

 

SELMA: Jeg føler at jeg har fått mer struktur. Jeg vet når det er besøkstider, når jeg 
kan ringe og lignende. Jeg vet hva jeg kan ta med og ikke ta det. Det første halvåret 
gikk jeg bare i en boble og klarte ikke skjønne eller venne meg til at han er der han er. 
Det kan beskrives som å få en ny jobb, og nå har jeg opparbeidet meg bedre rutiner 
rundt det. Nå går jeg på besøk to ganger i uka, og de kjenner meg igjen i 
besøksavdelingen. 

 

Strukturen i fengselssystemet kan derfor forstås som en motvirkende kraft mellom den 

innsatte og dens familie. Selmas sitat går direkte inn på det forskningen belyser om hvordan 

fengselsmyndighetene instruerer besøkene i atferd og opptreden som kreves av deres status 

som pårørende (Condry, 2007; Comfort, 2008). Selv om disse interaksjonene primært foregår 

rett utenfor fengselsportene er effekten forverrende ettersom kvinner tilpasser sine tidsplaner, 

garderober og oppførsel allerede før de møter opp for besøk. 
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Comfort (2008) mener dermed at dette legger grunnlaget for mer omfattende former for 

følelsen av sekundær fengsling for pårørende. Innsattes slektninger er formet av 

straffescenariet, og tidligere forskning undersøker hvordan de opplever en parallell straff 

utenfor fengselsmurene (Granja, 2016: 274). Denne opplevelsen er særlig fremtredende i 

møter med fengselsinstitusjonen, ifølge andre studier som er nevnt. I denne studiens øyemed 

rapporterte flere av kvinnene i utvalget den samme følelsen: 

 

NINA: Jeg var nok, på den tiden, veldig glad for det [besøkene], fordi jeg tok det veldig 

tungt at han skulle inn. Samtidig så synes jeg det også var veldig ubehagelig, for du må 

på en måte gå gjennom og bli sjekket. Og så får du jo litt blikk som er slitsomme. Det er 

jo også veldig kontroll på besøket, så det ble på en måte veldig unaturlig. 

 
Av de gruppene av mennesker som beveger seg utover fengselsvegger, er fangenes 

slektninger spesielt viktige fordi det som binder dem til fengsel, ikke er basert på faglig 

og/eller lovlig forpliktelse (Granja, 2016: 274). Tidligere forskning forteller om 

besøksprosessen som frustrerende, tidkrevende og svært byråkratisk. Kvinnene i utvalget 

fortalte om ulike opplevelser i møtene med fengselet. Selma forklarer møtene med 

fengselsinstitusjonen slik: 

 

SELMA: Jeg har opplevd fengselet som veldig snille i forhold til besøk, selvfølgelig 
innenfor de rutinene som er, da. Noen ganger får jeg en time ekstra, og de tar hensyn 
til at vi har barn sammen. Det har gjort en kjip situasjon bedre, og man føler at 
betjentene ser på meg som et menneske uten å dømme. Betjentene er veldig 
forskjellige, noen er strengere enn andre, men sånn er det bare. 

 

Nina og Selma vitner om hvordan pårørende blir utsatt for reduserte versjoner av regelverket, 

konsentrert overvåkning og kroppslig inneslutning som styrer livene til fangene, og dermed 

er de gjenstand for sekundær prisonisering grunnet deres samspill med straffeinstitusjonen 

(Comfort, 2008: 14). I den rådende pårørendediskursen kan opplevelsene av besøk i fengsel 

bidra i forståelsen av hvorfor de pårørende opplever straffesystemet som ydmykende og 

personlig. 

Dette poenget gjøres imidlertid med et forbehold om at hvert enkelt besøk var unikt 

grunnet omstendighetene. I sitatene ovenfor problematiserer Selma også hvordan hun 

opplevde fengselsbesøkene noe ulikt hver gang, og la til at det var betjentene som avgjorde 
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stemningen for hvert besøk. Linda nevner det samme når hun blir spurt om hvordan hun 

opplever fengselsbesøkene: 

 

LINDA: Nei, det går jo helt greit, på en måte. Det er ikke noe spesielt som skjer der. 
Det er bare det at hver eneste en har sine egne regler, på en måte. 
[MEG: Tenker du på betjentene da, eller?] 
LINDA: Ja. Det er veldig varierende, som når jeg spør en betjent; ”kan barna 
komme?”, så sier de; ”ja, det er bare å ta dem med”. Så sier den andre betjenten; ”nei, 
dere må ringe på forhånd”, og den tredje betjenten; ”nei, dere må ha besøkstillatelse”. 
Så.. man vet ikke hva man skal gjøre [ler]. 

 

Kvinnenes erfaringer kan derfor forstås i lys av hvordan fengselspersonalet kan bidra til å 

minske de pårørendes fornemmelse av sekundær prisonisering ved besøk i fengsel. Dette 

understrekes også i tidligere undersøkelser som presiserer en pågående spenning og et, stort 

sett, negativt forhold mellom pårørende og fengselsbetjenter (Black, 2010: 267). Både der og 

i dette tilfellet hevdes det at det er forskjeller mellom vaktene, men at de fleste møter med 

betjentene oppfattes som noe negative grunnet holdninger vist av fengselspersonale. Det kan 

derfor tolkes dit hen at betjentenes holdninger til pårørende kan være utslagsgivende for 

opplevelsen av sekundær kontroll for kvinnene som er i kontakt med fengselsinstitusjonen.  

  I Jardines forskning hevder hun at positive relasjoner og en konsekvent flyt av 

nøyaktig og forståelig informasjon også er viktig for å fremme legitimiteten til 

fengselsinstitusjonen og kontrollapparatet generelt (Jardine, 2015: 221). I legitimitetens 

øyemed stiller respekt, rettferdighet og rettvishet sterkt, og med hensyn til fengsel er det mer 

sannsynlig at innsatte opplever regimet som legitimt dersom de føler at de blir behandlet i 

samsvar med disse verdiene. Legitimiteten, grunnet dens moralske konsept, er likevel 

avhengig av å resonnere med den bredere sosiale og politiske konteksten (Sparks et al 1996; 

Sparks and Bottoms, 1995 i Jardine, 2015: 41). 

Pårørendes engasjement med det strafferettslige systemet kan derfor forstås som et 

direkte resultat av deres slektningers fengsling, og pårørende opplever og tilskriver 

betydninger av fengselet på ulike måter (Black, 2010: 259). Med utgangspunkt i pårørende 

innenfor den bredere sosiale konteksten kan det derfor tolkes som at betydningen av 

fengselets legitimitet også gjør seg gjeldende og vesentlig i pårørendes samspill med 

straffeinstitusjonen. 
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4.1.3 Det økonomiske aspektet 
Den økonomiske virkningen forbundet med fengsel er et av emnene som utforskes i 

litteraturen (Comfort, 2008; Jardine, 2015; Granja, 2016), og kan forstås innenfor 

paraplyteorien om sekundær prisonisering. Det var også et tema som ble tatt opp i intervjuene 

i denne studien. Å gi støtte til fanger har en tendens til å tømme de tilgjengelige økonomiske 

ressursene, som følge av kombinasjonen av to hovedfaktorer (Granja, 2016: 283). 

Førstnevnte er begrunnet som en reduksjon i ressurser grunnet suspensjonen av den innsattes 

inntekt – enten dette stammer fra lovlige eller ulovlige midler. Her bruker jeg to eksempler 

fra intervjuene med Adriana og Selma for å belyse dette: 

 

ADRIANA: Jeg hadde da min eks sin familie som hjalp til. De hjalp, for eksempel, til 
med husleie i og med at vi begge bodde her opprinnelig. Men skulle det være noe 
annet, så var det bare min egen lønn, og jeg gikk jo ikke akkurat og spurte dem etter 
mer penger. Det var jo litt vanskelig. 

 

Innstramming av økonomi grunnet mangel på inntekt førte til et trangt budsjett for Adriana. 

Hun opplevde derfor å måtte få økonomisk hjelp for å dekke husleien i det minste. Jardines 

(2015: 123) forskning hevder at å støtte en person i fengsel krever betydelige investeringer av 

tid, penger og innsats. Dette er særlig essensielt i hennes forskning da flertallet av 

informantene hennes allerede, i større eller mindre grad, opplever marginalisering og 

reduserte ressurser i utgangspunktet. 

Kvinnene i dette utvalget fortalte like historier om økonomiske utfordringer i et ellers 

trangt budsjett. Tapet av den økonomiske friheten bidro til en større følelse av 

marginalisering, og for Adriana var det derfor tungt å være avhengig av ekskjærestens familie 

for å klare seg. Selma opplevde det samme i møter med NAV for å få økonomisk støtte, og 

uttrykte det som ubehagelig å måtte være en del av systemet: 

 

SELMA: Jeg har jo aldri vært avhengig av NAV, så det her er første gang jeg er 
innom et sånt system. Jeg blir jo bare kjempe frustrert på grunn av det. Føler jo ikke at 
de tar noen hensyn til at han faktisk sitter inne og ikke har noen muligheter til å bidra 
økonomisk. Jeg føler jeg blir sett på som et papir. De forstår ingenting. 

 

Til tross for økonomisk støtte fra andre kanter opplevde både Adriana og Selma at hjelpen de 

fikk av familien til den innsatte og NAV ikke strakk til, noe som kan forstås som et direkte 

resultat av suspensjonen av den innsattes inntekt. Som Jardine (2015: 125) påpeker kommer 
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økte kostnader som et resultat av endringer ikke bare grunnet familiens omstendigheter; det 

er også en forutsetning for opprettholdelse av kontakt med den innsatte. I tråd med dette er 

den andre hovedfaktoren for tømming av økonomiske ressurser, som forklart av Granja 

(2014: 283), økte utgifter som oppstår grunnet opprettholdelse av kontakten med den 

innsatte. Linda forklarer det slik når hun blir spurt om hvor ofte hun besøker ektemannen sin i 

fengsel: 

 

LINDA: Ukentlig, en gang i uken. Men det koster såpass at jeg vurderer å slutte å dra 
på besøk så ofte. Det kommer vel en dag hvor det bare rett og slett blir for mye, for 
det koster i hvert fall seks hundre kroner for meg hver gang. Og det blir dyrt. Det er 
mye penger for oss nå. 
 

Uansett hvilke situasjoner hver familie i Granjas studie møtte på, var det kostnaden forbundet 

med å opprettholde kontakt med innsatte som av de mange faktorene som hadde en tendens 

til å forverre og/eller frembringe økonomiske sårbarheter (Granja, 2016: 284). De høye 

beslektede besøkskostnadene, for eksempel transport og levering av varer og penger, fengsler 

plassert på lange avstander fra urbane nabolag hvor familier bor og andre problemer som 

oppstår ved å holde kontakten med fanger kan, i noen alvorlige tilfeller, ende opp med å 

hindre familier i å svare på andre grunnleggende behov som utgifter knyttet til helse, mat, 

bolig og utdanning i dagliglivet utenfor (Granja, 2016: 284). 

Som i Lindas tilfelle kan man bli nødt til å velge å redusere hyppigheten av besøk og 

andre former for opprettholdelse av kontakt for å spare mengden anvendte ressurser. Dette 

komplekse nettverket av begrensninger demonstrerer derfor hvordan besøk er mye mer enn 

klare indikatorer på familiens støtte (Granja, 2016: 284). Det bør derfor forstås som betingede 

elementer, høyt avhengig av tilgangen til og tilgjengeligheten av sosiale og økonomiske 

ressurser. Linda forteller videre hva hennes største frykt i hverdagen er: 

 

LINDA: Det blir vel økonomi, da. Jeg begynte å jobbe to uker før han ble pågrepet, 
også da var ikke det en hel måned med arbeid, så det kom bare litte granne lønn, ikke 
sant. Pengene strekker ikke til, men ja, så det betyr at jeg tenker på det hele tiden. Jeg 
måtte be banken om avdragsutsettelse, for ellers var det syttifem prosent av lønna mi 
som skulle til banken. Så er det jo mye i tillegg i forhold til skole og barnehage og 
annet småtteri. Så da reddet jo avdragsutsettelse meg, ikke sant, for lønnen min strakk 
jo ikke til. Jeg har søkt på litt forskjellig fra NAV, men jeg har ikke fått noe svar. Jeg 
får barnetrygd, og det er en tusenlapp mer per måned, men det er ikke nok, dessverre. 
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I slike tilfeller som Lindas kan man finne seg selv forhindret i å besøke den innsatte når de 

står overfor sårbare sosioøkonomiske situasjoner, og i dette tilfellet var det for å ikke bringe 

andre viktige områder i livet utenfor fengselsmurene i fare (Granja, 2016: 285). Fire av 

kvinnene i dette utvalget har barn, og illustrerer høye kostnader knyttet til barnehageplass og 

bruk av andre midler for å opprettholde barnas velferd. I disse situasjonene, hvor økonomien 

begrenses, kan mindre kostbare kontaktformer, som telefonsamtaler og korrespondanse, 

utgjøre de viktigste måtene for å opprettholde relasjoner, bevare følelsesmessig involvering 

og nærende relasjon gjennom avstand. En slik livssituasjon, hvor man blir pårørende for en 

innsatt innad i familien, kan dette medføre en justering av et mindre familiebudsjett. 

 For pårørende med minoritetsbakgrunn kan økonomiske sårbarheter utarte seg som en 

særlig utfordring i lys av statistikken. I følge en rapport utviklet av Statistisk sentralbyrå om 

levekår blant innvandrere i Norge i 2016, fremkommer det at innvandrere i Norge har lavere 

husholdningsinntekter sammenlignet med gjennomsnittet i befolkningen (Enes, 2017: 209-

22). Dette utgjør 77 prosent av inntektene til majoritetsbefolkningen. Utvalget består av 

innvandrere med bakgrunn fra tolv ulike land, felles for dem er at de har bodd i Norge i minst 

to år. Innvandrere defineres av SSB som individer født i utlandet, inkludert deres foreldres og 

besteforeldres minoritetsbakgrunn (Enes, 2017: 213). 

Årsaken til disse forskjellene er flerfoldige grunnet internasjonale forutsetninger og 

grunner for hvorfor de har opphold i Norge (Enes, 2017: 213). Eva forteller om en opplevelse 

av å være marginalisert grunnet svake forutsetninger for å komme inn på jobbmarkedet: 

 

EVA: Det å være alene er ikke så lett. Jeg har ikke hatt mulighet til å jobbe fordi jeg 
gravid først  og så kunne jeg ikke språket godt nok. Etter det så var jeg siktet og måtte 
møte i retten nesten hver dag i tre måneder og før det måtte jeg til advokaten to 
ganger i uka for å forberede. Hvem vil ha deg som ansatt da? Så har det jo vært 
barnevernsmøter og politimøter så jeg har ikke hatt tid til jobb. Så da blir det bare 
sosialhjelp og det er jo så lite, og tenk å reise så ofte til fengselet og ha tre barn alene. 
Da blir det vanskelig. 

 

Et viktig poeng er det SSB presiserer om at resultatene kun er representative for innvandrerne 

fra de tolv landene som er presentert (Enes, 2017: 213). Derfor kan statistikken ikke 

anvendes for å si noe om den allmenne innvandrerpopulasjonen i Norge i sin helhet. Dette 

nevnes også av hensyn til generaliseringsproblematikken. I denne oppgavens øyemed tas det 

derfor høyde for undersøkelsens representative begrensninger, og brukes derfor kun for å 

illustrere den eventuelle økonomiske romsligheten til informantene med innvandrerstatus. 



	 45	

Det er også vesentlig for denne studien at fem av seks kvinner i utvalget har norsk 

statsborgerskap. Eva er derfor unntaket i dette utvalget. 

 

4.1.4 Kommunikasjonsbarriere og diskriminering 
Betydningen av kommunikasjon i fengselet, særlig blant innvandrerpopulasjonen, er 

vesentlig hevder norsk forskning om kommunikasjonsproblemer og språkbarrierer mellom 

utenlandske innsatte og fengselsbetjenter (Iversen, Mangerud, Eik-Nes og Kjelsberg, 2013: 

66). Grunnet et fokus på minoritetsperspektivet i denne studien ble det stilt noen direkte 

spørsmål knyttet til hvordan de opplevde situasjonen på bakgrunn av deres minoritet. 

Spørsmålene gjaldt prosessen fra arrestasjon til fengsling, besøk i fengsel og tillitt til norsk 

straffe- og rettspraksis. Noen av disse sitatene kom frem av direkte spørsmål som ble stilt til 

dem, mens andre kom tilfeldig i løpet av intervjusettingen. En av disse tilfeldige historiene 

ble fortalt av Linda, og handlet om hennes opplevelse av arrestasjonen av sin ektemann og 

derav politiets avhør av henne: 

 

LINDA: Det som var ganske ubehagelig var at de bestilte tolk før de snakket med 
meg [til tross for at hun snakker norsk], og dette fant jeg ut da vi kjørte til 
politistasjon. Og hjembyen [by anonymisert] er ikke en så stor by, så jeg kjente tolken 
selv. Hun var naturlig nok fra samme hjemland som meg. Før de bestiller så skal de jo 
spørre tolken om han eller hun kjenner personen som han tolker for, men det gjorde 
de jo ikke. Og jeg ble så livredd for at jeg skulle møte hu som skulle tolke for meg, 
midt oppi denne situasjonen. Det var veldig, veldig ubehagelig. De kunne jo prøve å 
snakke med meg først, ikke sant. Jeg kan jo litt norsk, så jeg skjønner ikke hvorfor de 
gjorde det på den måten. 

 

Lindas historie er spesiell fordi hun opplevde at politiet antok at hun ikke snakket norsk 

grunnet hennes utseende og gebrokne språk. Dessuten hevder hun å ha bli satt i en ubehagelig 

situasjon som kunne vært unngått dersom noen tok seg tid til å prate med henne. Det gikk 

også på bekostning av ønsket om hemmelighold, noe som vil diskuteres nærmere i neste 

kapittel. Selma fortalte også en historie om at hun ble satt i en situasjon hvor hun måtte 

fungere som tolk mellom ektemannen som ikke snakket norsk og politiet under arrestasjonen: 

 

SELMA: Ektemannen min kan hverken norsk eller engelsk, så jeg ble jo anvendt som 
en slags tolk. Så vi gikk inn i leiligheten og jeg holdt på med tolkingen. (…) Det at 
jeg var tolk under arrestasjonen ble jo brukt mot meg, for politiet mente at jeg sa noe 
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annet enn det ektemannen sa på morsmålet. Det ble litt sånn ord mot ord. Egentlig var 
det jo aldri min oppgave å være tolk i utgangspunktet. 

 

Bruken av tolk i kriminalomsorgen er et tema som blir tatt opp i Likestillings- og 

diskrimineringsombudets (LDO) rapport om soningsforholdene til utsatte samfunnsgrupper i 

fengsel (LDO, 2017). Innsatte med minoritetsbakgrunn er nevnt som en av disse utsatte 

gruppene. Deres vurdering har et fokus på om språklige minoriteter diskrimineres ved at de 

ikke har lik mengde tilgang på rettigheter og plikter samt aktivitets- og rehabiliteringstilbud. 

Det har også blitt undersøkt hvorvidt innsatte med minoritetsbakgrunn blir utsatt for isolasjon 

i større grad enn resten av fengselspopulasjonen. Hovedfokuset i denne rapporten handler om 

den språklige tilretteleggingen for innsatte som en forutsetning for likeverdige soningsforhold 

for alle innsatte. 

I en artikkel fra Aftenposten i 2015 kom det frem hvordan innsatte må tolke for 

hverandre grunnet manglende tolkeressurser (Ankersen og Sønderland, 2015). 

Fengselslederen nevnt i artikkelen hevder at det er snakk om et budsjettspørsmål og 

problematiserer kostnader knyttet til å hyre inn tolketjenester. Videre hevder FFP at 

manglende bruk av tolk resulterer i at morsmålssamtaler mellom pårørende i møte med sine 

innsatte blir nektet grunnet manglende ressurser. Dette bryter derfor med innsatte og 

pårørendes rett til respekt for familielivet (Ankersen og Sønderland, 2015). 

 ”Mangel på tolketjenester kan innebære indirekte diskriminering etter 

diskrimineringsloven § 6”, hevder LDO i sin rapport, og henviser til loven (LDO, 2017). 

Denne rapporten hadde jeg lest i forkant av intervjuene med informantene mine, og jeg var 

derfor forberedt på at erfaringer med diskriminering kunne dukke opp i samtalene. Til tross 

for at sitatene ovenfor ikke direkte anvendte ordet for å forklare sine opplevelser med 

språkbarriere forsto jeg at dette var tilfellet. Denne forståelsen ble også forsterket da Eva 

hevdet at hun og ektemannen ble behandlet annerledes, nærmere forstått som diskriminert, 

grunnet deres minoritetsbakgrunn: 

 

EVA: Fra den tiden [arrestasjonstidspunktet], snart fire år siden, så har han ikke fått 
lov til noen ting. Fordi han har norsk pass, selv om han har bakgrunn fra annet land, 
så hadde han egentlig lov til å vente til rettssaken begynner [å ikke sitte i varetekt]. 
Men han har ikke blitt behandlet som norsk i denne saken, han har blitt behandlet som 
utlending uten norsk pass. Han har blitt diskriminert. De norske lovene gjelder ikke 
han tydeligvis i noen situasjon. Greit nok at man forstår at når man blir tatt for noe 
alvorlig, så blir man pågrepet med en gang, men etter hvert så synes jeg skulle han 
hatt mulighet til å vente rettssaken ut. For vi var i en veldig dårlig situasjon med meg 
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som arbeidsløs og gravid. Det påvirket hele familien veldig. Det var det verste 
tidspunktet. 

 

Dette sitatet kan oppleves som kontroversielt og valideten kan diskuteres i henhold til 

Thagaards (2009: 201) poeng om gyldigheten av tolkningene som kommer frem av 

intervjuene. Grunnet et ønske om å styrke informantenes stemmer og supplere til litteraturen 

på området anses dette likevel som et interessant funn som ikke bør overses. Det er derfor 

vesentlig at Eva tydelig opplever diskriminering. Vi kan ikke vite om det faktisk har vært 

diskriminering i dette tilfellet med bakgrunn i valgte teoretiske og statistiske kilder. Poenget 

med dette sitatet er likevel at hun ser dette i lys av minoritetsperspektivet og dermed opplever 

diskriminerende praksis. Særlig interessant er det når også Selma nevner det hun opplever 

som en diskrimineringspraksis: 

 

SELMA: Det er jo ikke noe å legge skjul på at det sitter en mann inne, sammen med 
mannen min [i fengsel], som er dømt for tre av de samme punktene som han. Og bare 
fordi han er norsk statsborger, helt sånn Nils Nordmann liksom {ler}, så fikk han 5 
måneder straff mens mannen min fikk 1 år og 6 måneder. Så det har jo mye å si at han 
var utlending, og at han ikke har noe forhold til Norge, selv om han har kone og barn 
her. Det lå i kortene at han ble maks dømt for forholdene. Det er jo ganske trist å 
tenke på at man blir allerede dømt før man går inn. 

 

Eva og Selmas historier er dermed interessante fordi de peker på en mulig 

forskjellsbehandling av innsatte i norske fengsler. Gjennom eksempler fra amerikansk 

fengselskontekst kritiseres fengselsinstitusjonen grunnet ”ubestridelige bevis på at svarte 

utgjør en uforholdsmessig andel av amerikansk fengselsbefolkning” (Garland, Spohn og 

Wodahl, 2008: 1, egen oversetning). Det kan derfor tolkes som at vi er kjent med at dette kan 

foregå i andre land, men vi vet likevel ikke nok om dette farger faktiske forhold i Norge 

grunnet forskjeller mellom norsk og amerikansk straffepraksis. 

Samtidig, med bakgrunn i mangelfull forskning på pårørende med minoritetsbakgrunn i 

Norge, anses det som viktig å adressere dette fra et pårørendeperspektiv. I henhold til 

Jardines (2015: 221) påstand om fengselsinstitusjonen og kontrollapparatets legitimitet, som 

tidligere nevnt i forrige delkapittel (4.2.1) gjør dette poenget også seg gjeldende her. Dette vil 

diskuteres nærmere i drøftingskapittelet. 
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4.1.5 Utvisningsvedtaket 
I lys av den økte globaliseringen på verdensbasis, og derav økt innvandring til Norge grunnet 

krig, fattigdom og ønske om et bedre liv for de involverte familier, innebærer dette også til en 

sløring av linjer mellom fremmede og kriminelle (Franko Aas, 2013: 86). I følge Katja 

Franko Aas (2013) sin bok om globalisering og kriminalitet er dette tydelig, ikke bare i media 

og den politiske diskursen, men også i en rekke praktiske tiltak. Utenlandske statsborgere og 

etniske minoritetsmedlemmer utgjør en økende andel av den svulmende 

fengselspopulasjonen i Europa generelt, og står for mye av økningen i den europeiske 

fengselspopulasjonen (Ugelvik, 2014: 1). I følge tall fra 2013 utgjorte utenlandske borgere i 

gjennomsnitt omtrent 20 prosent av fangepopulasjonen i europeiske land (Franko Aas, 2013: 

86-7). Sammenlignet med tallene fra Norge i 2017, som ble presentert i innledningskapittelet 

(1.2), utgjorde utenlandske innsatte 23 prosent av alle på domssoning (SSB, 2017). 

 Denne utviklingen åpner for en rekke praktiske problemer når det gjelder spørsmål 

om fengselsstyring, språkbarriere, vanskeligheter med å få tilstrekkelig juridisk hjelp, 

praktisering av religion, opprettholdelse av familiekontakt og lignende (Van Kalmthout et al. 

2007 i Franko Aas, 2013: 87). Utviklingen reiser også noen grunnleggende spørsmål om hva 

som er formålet med fengsel. Mens det i mange vestlige land fortsatt er et fokus på 

rehabilitering og reintegrering blir dette perspektivet i økende grad maskert når det gjelder 

utenlandske statsborgere (Ugelvik, 2012 i Franko Aas, 2013: 87). Når det gjelder denne 

gruppen innsatte er hovedmålet oftere utvisning snarere enn reintegrering, og stater velger i 

økende grad segregering av disse gruppene fra resten av fengselspopulasjonen i påvente av 

utvisning (Ugelvik, 2012; Kaufman, 2013 i Franko Aas, 2013: 87). Selma opplevde denne 

venteprosessen som ekstra utfordrende grunnet mangel på informasjon fra UDI: 

 

EVA: Det er et stort problem for meg at man får forskjellig info fra alle som man 
treffer på [hos UDI]. Man ringer UDI og får et svar som man forstår, man gjør seg 
klar til å dra dit, men når man kommer dit så sier de ”nei det er ikke sånn, det er sånn 
og sånn og kollegaen min har gitt deg feil info”. Da kommer du helt på nytt til en 
annen som kanskje har helt ny info, og kanskje han sier at han ikke trenger de 
papirene som du har skaffet, det holder med mindre. Så man får forskjellig info fra 
alle og da forstår man ikke hva som er sant. Vi har fått mer info fra FFP enn fra UDI. 

 

Franko Aas hevder videre at det viktigste i forståelsen av denne utviklingen er det 

fremvoksende mønsteret for sammenblanding av straffe- og administrative tilnærminger i 

kontrollen av innvandrerbefolkningen (Franko Aas, 2013: 87). Selv om lovlig 
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frihetsberøvelse bare et administrativt tiltak, tar søknaden ofte på seg karakteristikk av de 

facto straffespørsmål, noe som resulterer i fysiske og psykiske helseproblemer for disse 

innsatte (Weber, 2002 i Franko Aas 2013: 87-8). Med bakgrunn i teori om sekundær 

prisonisering er det derfor å anta at dette også rammer de pårørende i like sterk grad som de 

innsatte. 

I tre av kvinnenes tilfeller er det blitt fremmet krav om utvisning, med noenlunde 

ulike historier. Saras sønn skulle egentlig utvises, men har fått omgjort vedtaket ved god 

hjelp fra FFP. For Eva innebærer det et endelig utvisningsvedtak for henne selv grunnet dom 

for delaktighet i ektemannens sak.  I Selmas tilfelle er vedtaket endelig, og ektemannen skal 

utvises fra Norge i en periode på fem år. På spørsmål om Selma var forberedt på mannens 

utvisningsvedtak, svarte hun følgende: 

 

SELMA: Ja, egentlig. Han har jo ikke oppholdstillatelse og har brutt straffeloven, så 
det lå egentlig i kortene. Det kom som et sjokk at det ble fem år, for jeg håpet jo at 
han ikke skulle få mer enn to. Jeg trodde barnas beste ville bli ivaretatt, men nei. Jeg 
opplever det som nytteløst å klage uansett, for det er jo omtrent femten prosent som 
får klagen sin godkjent. Det tøffeste er nok at det er fem år, og at det gjelder hele 
Schengen. Det er ikke et valg engang å flytte til Sverige, for eksempel. 

 

Selmas eksempel om at det ikke er aktuelt å flytte til Sverige er grunnet utvisningsvedtaket 

som gjelder for land innad i Schengenområdet. Han må derfor flytte til opprinnelseslandet så 

fort han er ferdig med å sone dommen sin i det norske fengselet han er plassert i. Hun 

uttrykker videre en særlig bekymring for deres felles barn, og har derfor klagd på vedtaket. I 

følge UDIs rundskriv om utvisning (RS 2010-024) skal direktoratet, ved klage på vedtak, 

vurdere saken på nytt ved eventuelle nye opplysninger i saken som kan være aktuelle. Selma 

forteller videre hvordan hun har opplevd klagerettighetene som pårørende: 

 

SELMA: Jeg skjønner ikke hva det skal ha å si, om barnet er fem måneder eller ti år 
eller femten år. (…) Så skriver jo de i det endelige vedtaket at i og med at barnet er så 
ungt, så vil ikke hun ta noen skade av denne utvisningen. Så blir jeg litt sånn; hva? De 
mener jo at siden han har fått fem år, så har han nok av tid etter den tiden for å skape 
en relasjon til barnet. (…) De tre første årene er uansett de viktigste årene for å skape 
relasjon til mor og til far eller hvem enn det er som er forsørger. (…) Okey, han har 
gjort noe straffbart, men nå har han snart faktisk sonet ferdig straffen sin. Det må 
være rom for å se det hele bildet. Er det fair at han får så lenge som han gjorde, i og 
med at vi har et barn å ta hensyn til? Da er det ikke mye barnets beste man tenker på. 
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Barnets beste er et tema også Eva tar opp i sitt intervju, og hennes sak er spesiell fordi hun 

selv skal utvises. Under intervjuet kom det frem at hun selv ventet på å sone et par måneder 

etter intervjutidspunktet. Hennes ektemann sonet fortsatt ved intervjutidspunktet, og Eva 

uttrykte stor bekymring knyttet til hennes egen og deres tre barns fremtid i Norge uten 

foreldre: 

 

EVA: For det første føler jeg at jeg ikke er ferdig med min sak, og jeg trenger min tid 
og mine rettigheter for å fortsette. For det andre er det tre barn som da ikke har noen 
foreldre. Min samboer har en lang dom og når han kommer ut så er han ikke en jeg 
kan stole på med barna etter det han har opplevd. Det er også fordi han har vært så 
lenge inne og blir irritert med engang og alt mulig, så han vet også selv at han ikke 
klarer tre barn. (…) UDI sier at jeg bare kan ta barna med og flytte til hjemlandet, 
eller så kan de bare være hos barnevernet. Jeg er så sliten nå, og for meg så har de 
siste fire årene stoppet livet mitt. Jeg vet ikke hvor fremtiden er, om det er her eller 
der, i fengsel eller hjemme, med barna eller uten barna. Det blir bare masse 
usikkerhet, jeg orker ikke å forvente noe bra lenger, de siste tre årene har jeg forventet 
å bli frifunnet uten at det skjedde, jeg ble funnet skyldig i liten grad og håpet på 
samfunnsstraff, men det skjedde ikke. Nå er jeg redd for å forvente at jeg ikke skal bli 
utvist, og så skjer det likevel. 

 

Den vanligste grunnen til at vedtak som påklages blir omgjort er, ifølge Utlendingsnemnda, 

at hensynet til barnets beste veier tyngre enn det aktuelle lovbruddet som er begått. Det kan 

også være grunnet hendelser som har dukket opp i etterkant av vedtaket (Utlendingsnemnda – 

Utvisning, 2018). Konsekvensene for familien vurderes opp mot alvorligheten av ethvert 

tilfelle gjennom en såkalt forholdsmessighetsvurdering. Tilknytning til riket nevnes som et 

eksempel på årsak til at man kan begjæres som fritatt fra vedtaket. Likevel oppleves kravene 

svært strenge, og UNE understreker at ”Det skal mye til for at tilknytningen din gjennom 

familien er så sterk at du ikke kan utvises” (UNE, Utvisning, 2018). 

 I Selmas tilfelle hevder hun å oppleve at barnets beste ikke er tatt stilling til overhodet, 

og hun opplever det som nytteløst å klage på vedtaket, til tross for at UDI hevder at dette kan 

gjøres. Ifølge UNE er de som regel enige med UDIs forslag om utvisning, noe som betyr at 

de endrer få av utvisningsvedtakene (UNE, Utvisning, 2018). Det kan derfor diskuteres om 

Selmas oppfatning av klage som nytteløst er reell, og det er interessant at UNE også er klar 

over dette i klagesaker. Er dette et resultat av tilfeldigheter, eller er Selmas erfaring i tråd 

med virkeligheten til mange utvisningsdømte? Dette vil tas opp igjen i drøftingen senere. 
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Uansett er det relevant at utvisningsvedtaket har innebåret ekstra frustrasjon, sorg og 

usikkerhet for Selma, Eva og Sara. Saras sak om utvisning av hennes sønn er løst grunnet 

hjelp fra FFP, men hun forteller følgende om hennes følelser i forkant av løsningen: 

 

SARA: Ting var mye verre den tiden, og jeg var absolutt bekymret for han. Han 
hadde ikke hatt penger eller familie på samme måte [i hjemlandet]. Uten 
forutsetninger for å klare seg i hjemlandet, så hadde det nesten vært som om han var 
et dødt menneske der nede. 

 

Oppsummert forstås utvisning og deportering enten brukt som en ren administrativ reaksjon 

på innvandringsloven, eller som en form for straff som legges til eller erstattes av vanlige 

strafferettslige sanksjoner (Franko Aas, 2013: 90). I disse tre kvinnenes tilfeller er det 

sistnevnte som gjelder og de involverte er dømt for brudd på straffeloven. 

Samtidig som ordinær fengselsstraff i hovedsak handler om forholdet mellom staten og 

dets borgere brukes utvisning også som et statlig verktøy ved å utøve sin rett til å utvise og 

sosialt ekskludere individer fra det nasjonale territoriet (Franko Aas, 2013: 89-90). 

Konsekvensen av denne rettigheten er at familiene til de utviste sitter igjen i Norge, med eller 

uten barn, og opplever situasjonen som ekstra belastende. Det kan også tolkes som at dette 

strider med prinsippet om nærhet slik som det ble redegjort for i innledningskapittelet. Dette 

vil medbringes videre i diskusjonskapittelet. 

 

4.1.6 Oppsummering 
Det har blitt analysert hvordan teorien om sekundær prisonisering, som presentert av Comfort 

(2008), kan bidra i forståelsen av pårørendes livssituasjon. Følelsen av sekundær 

prisonisering gjenspeiles i ulike aspekter av pårørendetilværelsen gjeldende arrestasjon, 

besøk i fengsel og økonomiske vanskeligheter. Summen av disse aspektene har ført til 

utfordringer for kvinnene i utviklingen av livsstrategier for å håndtere og strukturere livet på 

utsiden. Unntaket er Nina, som opplevde at fengslingen av hennes ekskjæreste strukturerte 

ham. Med utgangspunkt i mitt ønske om å finne et fast mønster for pårørendeerfaringer er det 

derfor viktig å trekke frem også de historiene som avviker fra flertallet.  

For pårørende med minoritetsbakgrunn har det blitt vist til hvordan språkbarriere kan 

bidra til en ytterligere belastning i opplevelsen av sekundær prisonisering. Bruken av tolk i 

kriminalomsorgen har blitt problematisert som mangelfull. Det har også kommet frem 

historier om opplevelsen av en diskriminerende praksis med bakgrunn i deres etniske 
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minoritetsbakgrunn, noe som kan være kritisk for straffeinstitusjonens legitimitet. Disse 

poengene vil medbringes videre til drøftingskapittelet. 

Tre av kvinnene fortalte også om å være i en situasjon hvor deres partner, sønn eller de 

selv risikerte å bli utvist fra landet. I disse tilfellene opplevdes den sekundære prisoniseringen 

vesentlig sterkere grunnet utfordringer i en ellers bekymringsfull situasjon. Utvisningsvedtak 

kan derfor tolkes som en ekstremversjon av sekundær prisonisering, fordi det berører 

familien i såpass stor grad når de aldri vet når den utviste kan komme tilbake til familien. For 

disse kvinnene har det bidratt til ytterligere følelse av å bli dømt for lovbruddet til sine 

innsatte. Dette vil også belyses nærmere i drøftingen. 

 

4.2 Den pårørendes sårmerke 
 

Som argumentert for, kan pårørende oppleve å bli satt i en situasjon som tvinger frem nye 

livsstrategier for å mestre hverdagen. Kjennskap til lovovertredelsen kan forstås som en 

hendelse som forstyrrer sammenhengen mellom deres narrativer; om hvem de er og hvordan 

deres liv er i ferd med å bli (Condry, 2007: 6). Med bakgrunn i teori om sekundær 

prisonisering, som ble presentert i forrige analysekapittel, vil dette herved anvendes for å 

illustrere de mest fremtreredende konsekvensene av skam og stigma. Hvilke aspekter ved 

dagliglivet gjør at skam og stigma oppleves? Delkapittelet vil oppsummere og fremheve 

hvordan opplevd skam og stigma håndteres av pårørende med minoritetsbakgrunn. 

 

4.2.1 Hemmelighold og isolasjon 
Fortellinger fra pårørendeforskning beskriver fengsel som en periode som forandrer måten de 

opplever både nåtid og fremtid (Granja, 2016: 278). Nåtiden blir en suspendert tid styrt av 

idealer om motstand og motstandskraft, der behov, mål og rutiner omdefineres i henhold til 

akkordene til de daglige fengselsrutiner og strafferammer. Sosialitet og fritid blir 

nedprioritert på grunn av behovet for å yte støtte til fanger. 

Konsekvensen av denne nedprioriteringen gir en, enten tilsiktet eller utilsiktet, økning 

av grad av isolasjon hevder Granja (2016). For noen blir isolasjon en bivirkning av ønsket om 

å hemmeligholde at et familiemedlem soner i fengsel. Ønsket om hemmelighold kan også 

forstås som at pårørende opplever det å ha en relasjon til en i fengselet som etisk skamfullt 

(Harris, 2001: 79). De var redde for hva folk ville tenke om dem som pårørende, og ønsket 
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dermed ikke å dele denne erfaringen med andre. Nina bekreftet sammenhengen mellom 

hemmelighold og isolasjon i intervjuet: 

 

NINA: Ja, jeg gjorde det [isolerte meg]. Men det var nok ingen som la noe spesielt 
merke til det før kanskje litt senere. Jeg var kanskje redd for å bli konfrontert med 
spørsmål om han. Jeg hadde ikke noe lyst til å fortelle noe om situasjonen egentlig, så 
jeg var egentlig veldig forsiktig med alle ting jeg gjorde. (…) Jeg var vel litt mer 
inneslutta enn det jeg trodde at jeg var. Fikk høre det i etterkant av de som var rundt 
meg, men jeg så aldri det selv. Jeg distanserte meg mye fra mennesker, det gjorde jeg. 

 

Nina begrunnet sin isolasjon med en frykt for å bli konfrontert om ekskjærestens situasjon. 

Hemmelighold kan forstås som en gitt funksjon, både som en mekanisme for å beskytte 

familier mot diskriminerende praksis og som en måte å beskytte fangens identitet på (Granja, 

2016: 282). I Goffmans (1963: 13) øyemed kan dette forstås som at den stigmatiserte 

personen kan oppleve å føle seg usikker på hvordan omverdenen vil identifisere og motta 

vedkommende. Konsekvensen av dette blir at vedkommende ønsker å isolere seg for 

omverdenen og redusere mengden tilgjengelig sosial støtte (Goffman, 1963: 3-4). 

Kombinasjonen av disse teoriene kan derfor bidra i forståelsen av hemmelighold som et 

redskap for å kontrollere skam. På spørsmålet om Selma føler skam for ektemannens straff 

svarte hun: 

 

SELMA: Jeg tror jeg føler en større skam enn jeg tror. (…) Man tenker jo at skjedd er 
skjedd, men noen ganger tenker jeg at det er et skall jeg bruker for å gjøre ting lettere, 
men at jeg egentlig er dritflau og ikke tør å si det høyt. (…) Det er den boksen jeg 
befinner meg i nå, som jeg kan gjemme meg i, hvor jeg kan regulere selv hvor mye 
folk får vite og ikke.. Den gir meg trygghet. Jeg hadde ikke vært så stødig på beina 
om dette var offentlig informasjon. 

 

Med offentlig informasjon mener Selma kjennskap til handlingen i møte med andre 

mennesker og især i møte med arbeidslivet. Hun fortalte derfor om hvordan hun opplevde 

hemmelighold som den beste løsningen for henne og sin ektemann som satt inne. Hun 

beskrev hennes forhold til andre mennesker rundt seg som den største utfordringen da hennes 

ektemann ble fengslet fordi det var utfordrende å måtte holde situasjonen skjult for 

omverdenen. Selma nevnte også avstand fra sosiale medier som et ubevisst valg hun tok for å 

distansere seg fra virkeligheten. Siden mannen hennes ikke har oppholdstillatelse i Norge, og 

derfor også fått begjæring om utvisningsvedtak etter endt soning, har hun brukt forklaringen 
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om at han er i hjemlandet som et skalkeskjul for venner og kjente som fulgte henne på sosiale 

medier. 

I lys av teorien om web of shame kan dette forstås ut i fra ideen om familiens ansvar 

for handlingene til alle dens medlemmer, og hvordan opplevelsen av skam og stigma kan 

være kraftigere for familien enn lovbryteren (Comfort, 2008 i Jardine, 2015: 24). Kvinnene 

ga også uttrykk for at de synes det var flaut å være pårørende til en innsatt, noe som kan 

forstås innenfor Harris (2001: 78-9) sitt rammeverk om skam som nevnt i teorien. De ønsker 

dermed å begrense og forhindre at flere får vite om situasjonene deres. Kvinnenes historier 

kan derfor forstås som redskaper for å håndtere skam, og de anvender hemmelighold for å 

assimilere hendelsen fra virkeligheten på en eller annen måte. 

 En slik assimileringsstrategi nevnte Eva da hun fortalte om begrensningen av besøk 

hos familien da ting var som verst. Både hun og barna prøvde å unngå å få så mye besøk 

hjemme av frykt for å bli spurt om hvor ektemannen var. Hun prøvde å ”skjule det så mye 

som mulig”, og begrenset derfor også sin tilstedeværelse utenfor hjemmet av frykt for å bli 

satt i ubehagelige situasjoner: 

 
EVA: (…) Vi prøvde å ikke ha så mye besøk for å unngå at de spurte om hvor han 
var. Vi prøvde å være litt for oss selv, men så var det også mange som bevisst ikke 
ville ha kontakt med oss. De ville ikke gjøre det komplisert, og ville ikke risikere å bli 
avhørt. 
 

I tillegg til ønsket om hemmelighold opplevde derfor Eva også at folk bevisst tok avstand fra 

henne og familien for å ikke assosieres med hendelsen. Hun opplevde derfor en økning i 

ensomhet. Da jeg spurte henne mer i detaljer forklarte hun forklarer videre: 

 

 EVA: Ja, veldig [opplevelsen av ensomhet]. Det var plutselig mange av vennene 
våres som ikke ville snakke med oss. Jeg tror det var litt fordi det var en ganske stor 
sak, og mange var redde for å bli innblandet i det. Derfor tok de avstand. Mange som 
var våre hverdagsvenner og nærmeste venner ble plutselig borte. Noen av dem har tatt 
litt kontakt igjen etter rettssaken, men de fleste forsvant for godt. 

 

Et lignende sitat dukket også opp i intervjuet med Linda. Historien hennes er ulik fordi hun 

opplevde at sine egne svigerforeldre beskyldte henne for situasjonen sønnen deres hadde 

havnet i: 
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LINDA: Jeg har mistet kontakten med dem helt. Det ble jo litt sånn at moren hans 
beskyldte meg for forbrytelsen fra dag en, så da orker jeg ikke prate med henne 
lenger. Jeg skjønner jeg ikke hva som foregår i hodet på henne… Hver gang hun 
prøver å prate med meg, så kommer det så mye tull ut. Jeg vil ikke bare ha noe med 
dem å gjøre, rett og slett. Det gjelder søsknene hans også, jeg har følt at de liksom de 
behandler meg annerledes. Jeg vet ikke helt hvorfor. 

 

Eva og Lindas assosiasjon med partnere i fengsel førte der hen til ervervelsen av eget stigma 

(Goffman, 1963: 30-1).  Dette er i tråd med hvordan deres forening eller nærhet til 

lovbryteren gjorde kvinnene til gjenstand for skam i sin sosiale krets (Condry, 2007), og at de 

dermed opplevde et tap av anseelse i samfunnet (Goffman, 1963). I forbindelse med 

kontrollteorier, som tidligere belyst, kan det tolkes som at Eva og Linda ble sanksjonert av 

omverdenen, det uformelle kontrollapparatet, på grunn av denne forbindelsen til en innsatt, 

samt grunnet sanksjoners kollektivistiske natur (Chriss, 2013). Linda sin historie er imidlertid 

egenartet fordi hun ble sanksjonert og pekt ut som hovedårsaken til mannens avvikende 

handling. 

 

4.2.2 Kilden til moralsk smitte 
Konsekvensene av å vedta en rekke strategier for stigmaledelse kan argumenteres som 

forverrende for deres isolasjon fra det bredere samfunnet (Jardine, 2015: 24). For å forstå 

stigma-begrepet optimalt foreslår Condry at pårørendes stigma er mer enn en skygge av den 

innsattes stigma, men at den har røtter i tanker om ustabile og forpliktende familieforhold 

(Condry, 2007: 6). Å bli stigmatisert kan utløse følelser som sinne og ydmykelse, men 

Condry fremhever skam som en av de viktigste. Goffman hevder at stigma skaper en 

usikkerhet for individet grunnet en kontinuerlig kalkulering av selvbevissthet på inntrykket 

som gis til omverdenen (Goffman, 1963: 14). Linda forklarte kjennskap til dette slik: 

 

LINDA: Det var noen som sa det i den der gruppa [privat gruppe for pårørende på 
Facebook i regi av FFP] at det er så stigmatiserende, for de som egentlig kjenner flere 
som vet… Jeg føler det på en måte sånn, da. De ser meg, for eksempel folk jeg har 
kjent før, som alltid sa hei og smilte før, de slutta med det nå, de vil ikke se på meg. 
De bare smiler og ser på meg som en som om det er en som skulle sone. 

 

I tilfellene hvor kvinnene opplevde å bli gjenstand for stigma var noen et resultat av at 

omverdenen ikke ville assosieres med den pårørende grunnet deres nærhet til 

lovovertrederen. Som det ble redegjort for i teorikapittelet kan familiens bånd til en forbryter 



	56	

illustreres som en kilde til moralsk smitte (Smith, 2013: 31). Kvinnene i dette utvalget ga 

uttrykk for at dette var noe som var vanskelig i møte med andre mennesker, og særlig de som 

befant seg i samme omgangskrets som dem: 

 

LINDA: Jeg har ikke så mye peiling om bil selv, og jeg trengte hjelp med bilen. Så 
jeg kjørte bort dit da for å prate med han [bilmekanikeren, bekjent], og det var en der 
som ikke ville slutte å prate om at dette med fengsling og soning og litt forskjellig. 
Det var veldig sånn at ”jeg ville gjerne anmeldt han sjøl om jeg visste det”.  Jeg vil nå 
gjerne slippe å prate om det, ikke sant. Og det han mener om det, jeg bryr meg ikke 
om sånt. Det er nok med meg selv. Også var det en venn av han, nesten bestevenn av 
mannen min da, som kom plutselig på at ”det var så vanskelig å forholde seg til sånt”, 
og at han ikke ville liksom fortsette å være venn med han og meg. Det var også 
urettferdig synes jeg. 

 

Lindas utsagn om skyldiggjøring av pårørende er i tråd med teorien om hvordan familien kan 

oppfattes som en kilde til ’moralsk smitte’ grunnet deres genetiske eller biologiske tilkobling 

(Smith, 2014: 30; Goffman, 1963: 23). Slektninger av lovbrytere kan derfor bli behandlet 

som medskyldige klassifisert i samme kategori samme som lovbryteren grunnet forestillinger 

om dårlig blod (Condry, 2011: 67). I lys av Goffmans (1963: 9-10) høflighetsstigma opplever 

derfor Linda urettferdighet fordi hun blir stigmatisert grunnet hennes assosiasjon med sin 

ektemann i fengsel. Hun opplevde å bli konfrontert om ektemannen ved flere anledninger til 

tross for hennes ønske om å holde det hemmelig av hensyn til familien. Selma opplevde det 

samme, og forklarte det slik: 

 

SELMA: Ofte kjenner man på følelsen av å være sint, for hele situasjonen rammer jo 
meg også. Man føler man blir satt i en bås, det hakke noe å si om jeg er kone. Han har 
gjort det han har gjort, og jeg må ofte ta imot all kritikk mot han, i og med at det ikke 
er noen mulighet for at de kan si det til han direkte. Så man blir jo litt på siden av 
samfunnet, plutselig havner man innenfor en statistikk i samfunnet man ikke er kjent 
med. Ingen ønsker jo å være i en sånn situasjon, og plutselig kommer man innenfor en 
sluse hvor man blir satt til side. 
 

I en slik situasjon kan det derfor tenkes at pårørende blir satt i en posisjon hvor de må vurdere 

sin egen skyld i saken. Som Condry nevner kan pårørende skylde på seg selv for at de ikke 

gjorde nok for å forhindre den avvikende handlingen (Condry, 2007: 74). Adriana forklarte 

sin oppfatning med egen skyld slik: 
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ADRIANA: Altså, der og da … Jeg følte kanskje litt skyld i det som skjedde, men 
ikke det som personen satt inne for. Det kunne vært unngått hvis jeg hadde sagt i fra. 
Ja, kanskje jeg kunne forhindret at situasjonen skjedde, men samtidig er personen en 
voksen person som kan ta ansvar for egne handlinger. 

 

Kvinnenes opplevelser er i tråd med aspektene av høflighetsstigma fordi de føler at deres 

sekundære stigmastatus degraderer dem og forårsaker tap av anseelse i samfunnet (Goffman, 

1963: 9-10). I Adrianas tilfelle er situasjonen imidlertid en annen grunnet et sterkt ønske hun 

hadde om å holde situasjonen skjult. Hun reflekterte derfor over en følelse av skyld for at 

situasjonen ble som den ble. De tre eksemplene er derfor i tråd med hvordan det påvirker de 

pårørende i samspillet med andre mennesker fordi de blir oppmerksomme på hva andre 

tenker om dem, hva de føler om seg selv og hva som er etisk skamfullt i det de velger å dele 

med andre mennesker (Harris, 2001: 78-9). 

Condry referanse til ideen om beslektet forurensning henger også sammen i denne 

forståelsen, grunnet deres felles bakgrunn eller husholdning med den innsatte (Condry, 2011: 

66). Dette kan forklares enkelt som en ide om at nærhet til et avvikende individ kan føre til en 

smittefare i samspillet med andre. Som nevnt i teorien kan slektninger derfor risikere å 

oppleve en sekundær offerstatus. De er ofre for lovbruddet grunnet deres samspill med 

lovovertrederen, men de blir oppfattet som lovovertreder av omverdenen og sanksjonert 

deretter.  

 

4.2.3 Følelse av tilhørighet 
Hittil har det blitt forklart hvordan pårørende til innsatte opplever å falle utenfor samfunnet 

grunnet deres relasjon til en innsatt. De er gjenstander for stigma og tilhørende følelse av 

skam og anvender strategier for å takle sine tilværelser. En annen strategi er å henvende seg 

til andre stigmatiserte mennesker eller ’sympatiske andre’ for støtte og hjelp til håndtering 

(Goffman, 1963: 10-11). Som det ble nevnt i teorien kan pårørende ønske å forenes med 

klubber eller andre gruppe med et ønske om å få tilhørighet og heve sin moral. Slike 

selvhjelpsgrupper hjelper, i følge Condry (2007:88) medlemmene til å administrere sine 

stigma ved å bringe sammen de i lignende situasjoner for støtte. 

Alle kvinnene i utvalget fortalte om ulike måter de henvendte seg til andre som hadde 

kunnskap om å være pårørende. Både Adriana og Nina henvendte seg til venninner som 

hadde vært i samme situasjon tidligere, og de uttrykte at de fant stor trøst i å vite at de ikke 
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var alene om utfordringene knyttet til å være pårørende. På spørsmål om hvem Nina valgte å 

fortelle om situasjonen sin, sa hun følgende: 

 

NINA: Det var egentlig min beste venninne, og et par andre venninner også, som 
støttet meg mest. (…) Jeg fant støtte i mitt sosiale nettverk, og det var viktig for meg. 
(…) Jeg fikk jo ikke noe støtte fra familien, rett og slett fordi de ikke syntes noe om 
han. 

 

I Eva sitt tilfelle ble hennes ønske om tilhørighet svært utslagsgivende på bakgrunn av, slik 

hun forklarer, at alle hennes tidligere vennerelasjoner var tilknyttet hennes mann. I tiden etter 

at hennes mann ble fengslet opplevde Eva å bli utstøtt gjennom at disse vennene tok avstand 

fra henne. Hun ble derfor nødt til å opparbeide nye sosiale relasjoner. Dette krevde en 

omstrukturering av størsteparten av hennes sosiale nettverk, og hun opplevde å finne disse 

nye relasjonen blant kvinner i samme situasjon som henne selv, deriblant gjennom 

støttegrupper i regi av FFP. 

For Sara var det et ønske om å få hjelp i prosessen med sin sønn som gjorde han hun 

tok kontakt med FFP. Sara fikk vite om FFP gjennom en bekjent som hadde kjennskap til 

organisasjonen. Gjennom aktiviteter i regi av FFP deltok hun sammen med andre pårørende. 

Da jeg spurte henne om hvordan hun hadde opplevd disse møtene, svarte hun: 

 

SARA: Det er alltid litt spesielt å se ting eller situasjoner som er verre enn det du 
opplever. På en måte så har det vært til litt hjelp, hvis du skjønner. Det er trist at flere 
har det sånn, da.  

 

Selma fikk også god hjelp av å henvende seg til FFP. For Selma opplevdes det som særlig 

positivt å møte andre pårørende i samme situasjon for å normalisere sin egen rolle opp i det 

hele: 

 

SELMA: Det føles godt å vite at man ikke blir skyldiggjort fordi man er sammen med 
en innsatt. Da hadde jeg jo sittet inne selv. 

 

Gjennom FFP ble hun gjort oppmerksom på en lukket gruppe på Facebook hvor pårørende 

deler sine erfaringer med hverandre. Størst av alt fant hun trøst i å hjelpe andre via egen 

erfaring, og hun beskrev dette slik: 
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SELMA: Jeg gir jo gjerne tips og lignende [til andre i samme situasjon]. Jeg synes det 
er veldig viktig å droppe noen ord og si noe oppmuntrende, jeg vet at det hjalp veldig 
for min egen del. Man må egentlig gi og ta litt for å få noe ut av det. Så føler jeg jo at 
jeg hjelper meg selv opp i det hele når jeg bistår andre. Man tenker jo litt høyt, ikke 
sant. Man må ut av sin egen tenkeboks, og noen ganger kan jeg se ting fra andre 
perspektiver. (…) Uansett hvordan det ender med vår prosedyre, så ønsker jeg gjerne 
å hjelpe noen som går gjennom det samme. 

 

I lys av Condrys forskning (2007: 88) bekreftet Selma hvordan det å hjelpe andre i samme 

situasjon kan føre til at pårørende ser på sin egen erfaring som hensiktsmessig. Dette kan 

forstås som en viktig strategi for håndtering av egen traumatisk erfaring ved å gi hjelp for 

selvhjelp. Goffman (1963: 25) betegner dette som en vanlig oppgave for stigmatiserte, at de 

opptrer som høyttalere foran ulike målgrupper av normaler og av stigmatiserte. De 

presenterer sin egen sak, gir en levende fremstilling av et tilfelle hvor ting har gått bra. De 

blir dermed justeringshelter som beviser at stigmatiserte også har forutsetninger for å klare 

seg i samfunnet. 

 For Sara innebar dette behovet for tilhørighet at hun knyttet seg til sitt religiøse 

livssyn. I en amerikansk undersøkelse gjort av Christopher Ellison (1991) om religiøs 

involvering og subjektiv tilværelse var et av fokusområdene religionens rolle i 

stresstilstander. Undersøkelsen konkluderte blant annet med at sterk religiøs tro gjorde de 

traumatiske hendelsene lettere å håndtere (Ellison, 1991: 90). Det kom frem under intervjuet 

at Sara var praktiserende muslim og ved et punkt under samtalen ba hun om en pause for å 

be. Som utenforstående opplevde jeg hennes behov for bønn som en mekanisme for å roe ned 

stressnivået hennes dersom samtalen ble ubehagelig. Ellison (1991: 90) forklarer hvordan 

religiøse symboler og verdier kan føre til en vurdering av de potensielt stressende 

livshendelsene som forekommer som mindre truende. Følgende sitat fra Sara bidrar til å 

forsterke resultatet fra Ellisons forskning: 

 

SARA: Ingen når lengre enn det som er planlagt for deg av Allah [oversetning: Gud 
på arabisk]. Enten paradis eller helvete. De som havner i fengsel er ikke alltid dårlige 
mennesker, det er også de beste av mennesker. Hvis jeg ikke tar ansvar for mitt eget 
liv, hvem andre kan hjelpe meg da? 

 

Personer med sterk religiøs tro kan, på samme måte som Sara, omdefinere potensielt negative 

livshendelser i religiøse termer som gir muligheter for åndelig vekst (Foley, 1988, Spilka og 

Schmidt, 1983 i Ellison, 1991: 90). I Saras tilfelle forstås dette som en del av en større 
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guddommelig plan for henne og sønnen. I forståelsen av stigmahåndtering kan dette knyttes 

opp mot utviklingen av livsstrategier for å håndtere tilværelsen som pårørende. 

 

4.2.4 Et ønske om å beskytte den innsatte 
Det er et poeng i å beskyttede individet når ’hjemmekretsen’ ikke lenger kan beskytte ham, 

ifølge Goffman (1963: 33), og dette varierer etter sosial klasse, bosted og type stigmatisering. 

Med dette menes det at pårørende ofte prøver å forsvare den innsatte på vegne av dem selv i 

deres fravær. I slike tilfeller vil det oppstå en moralsk opplevelse når det oppstår, og det kan 

være en utfordring å skille mellom mennesket og dets handling. For Nina opplevde hun et 

brudd i relasjonen til sine foreldre fordi hun ønsket å beskytte ekskjæresten: 

 

NINA: Det var mer at de [foreldrene] ikke likte han, og at jeg brukte veldig mye av 
min tid på å lage et glansbilde av han uansett hva han gjorde. Jeg tror det ble veldig 
slitsomt for dem, hvis jeg ser på det fra utsiden av. Så ble det jo sånn at de ikke ville 
prate om han, og jeg mistet derfor kontakten med dem. (…) Jeg ser tilbake på det som 
at jeg var veldig blind, og innser hvor mye en forelskelse kan gjøre med deg. Jeg så jo 
ikke klart i det hele tatt. 

 

I Condrys undersøkelse kom det også frem hvordan pårørende brukte verbale teknikker for å 

håndtere sin skam og stigma ved å begrunne hvorfor det skjedde og hvilken rolle de hadde i 

forhold til saken, og innlemmet dermed disse fortellingene i sine egne historier (Condry, 

2007: 88).  Disse verbale teknikkene fungerte dermed som mekanismer for å forsøke å 

forbedre inntrykket av lovbryteren i møter med utenforstående. Selma fortalte også hvordan 

hun ønsket å beskytte ektemannen som ikke hadde mulighet til å beskytte seg selv på utsiden: 

 

SELMA: Jeg vil jo beskytte ektemannen min også. Jeg har ikke så veldig stort behov 
for å beskytte akkurat det han har gjort, men han er fortsatt den samme personen for 
meg. Og hva folk tenker om at jeg er i et forhold med han fortsatt er veldig dumt å 
tenke synes jeg, så det har nok vært den største utfordringen til nå. Ja, jeg tenker jo 
ikke over det før jeg snakker med deg nå, for eksempel. Det er jo egentlig veldig 
merkelig at jeg bryr meg så mye om hva folk tenker. […] Jeg er kanskje redd for å bli 
behandlet annerledes selv. 

 

Det Selma nevner om omverdenens mening om hennes forhold til den soningsdømte 

ektemannen er også i tråd med Condrys femte element i web of shame-teorien om 

videreføring av forholdet og hennes gjensidige støtte til ham (Condry 2007 i Jardine, 2015: 



	 61	

24). Hun opplever derfor å bli stigmatisert fordi hun velger å stå sammen med ektemannen til 

tross for hans avvikende handlinger. Dette kan også forstås som at ektemannens stigma 

smitter over på henne til tross for at hun ikke har opptrådt avvikende selv.  

Intervjuer med fangernes familiemedlemmer viste også hvordan disse individene har 

en implisitt forståelse av den påståtte sammenhengen mellom familiens støtte og reduksjon 

av fengselsmentaliteten (Granja, 2016: 279). De forsøker å opprettholde en sterk 

sammenheng mellom innsatte og deres familier av sosial karakter slik at man ikke slår av 

følelsen av tilhørighet. I henhold til Clemmers skjematiske tilnærming for å illustrere 

sammenhengen mellom ulike grader av prisonisering og bånd til fangekulturen ble det 

konkludert med at høy grad av prisonisering kunne føre til tilbakefall i fengsel etter løslatelse 

(Clemmer 1940 i Comfort, 2008: 14-15). Det kan dermed tolkes dit hen at familiens støtte til 

den innsatte kan bidra i å minske faren for sterke bånd til fangekulturen, og at kontakt med 

familien er viktig i soningstiden. 

  

4.2.5 Stigma og normer i minoritetsperspektivet 
Condry (2007: 61) nevner hvordan det å bringe vanære og skam over sin familie er en 

forestilling som er mer vanlig i middelhavsområdene og Midtøsten, og omfattende 

antropologiske studier beskriver hvordan ære og skam står sentralt i disse kulturene. Selv om 

noen av disse studiene har blitt kritisert for å understreke idealiserte og hegemoniske 

versjoner av sosiale identiteter (Lindisfarne, 1999 i Condry, 2007: 61), forblir dette realiteten 

for noen familier, ifølge Condry. Hos mange forbli familiær skam lokalisert i disse kulturene, 

forbundet med nærbundne utvidede familier.  Condry argumenterer videre for at i vårt 

samfunn er båndene, som knytter familiemedlemmer sammen, sterke nok til at vanære kan 

flyte fra handling til forhold til en annen, og for at en familie kan få et rykte som kan skades 

grunnet et medlems handlinger. 

I dette tilfellet brukes et eksempel fra psykologisk litteratur av Faye A. Gary (2006: 

981). I et forsøk på å forklare noen av de skadelige utfallene som er forbundet med 

diskriminering basert på minoritetsgruppestatus og byrden av å måtte leve med psykisk 

lidelse foreslår hun begrepet Double Stigma. Med begrepet hevder hun at 

minoritetsgruppemedlemmer med psykiske lidelser opplever en barriere knyttet til å oppsøke 

psykisk hjelp. Double Stigma er opprettet av etnisk minoritetsgruppemedlemskap, og 

medlemskap i en av disse gruppene konfronterer personen med betydelige barrierer (Gary, 

2006: 982). 
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Adriana beskrev sitt forhold til sitt minoritetsmiljø som svakt, og i motsetning til de 

andre kvinnene var det ikke en klar utfordring å måtte tilpasse historien. Hun holdt det skjult 

at ekskjæresten satt inne for både familien og andre bekjente. Jeg spurte henne derfor, med 

bakgrunn i hennes kulturelle arv, hvordan hun tror situasjonen ville utartet seg dersom flere 

hadde visst om det. Hun forklarte følgende: 

 

ADRIANA: Ja, altså det ville vært et problem med snakk innad i familier og venner 
av familien … Si at jeg er tyve år, og mine foreldres venner og hele miljøet hadde 
visst om det. Sånn som tanter, fettere og onkler. Det hadde jo vært en stor greie hvor 
folk hadde snakket negativt om situasjonen. Typ ”ja, datteren til den familien har en 
kjæreste som sitter i fengsel. Det der er ingen bra familie”, og så videre. 

 

Sitatet ovenfor er interessant fra et kollektivt strukturperspektiv fordi det bekrefter den 

generelle oppfatningen av familien i minoritetsmiljøet. Begrepet hun anvender, miljøet, tolkes 

som en betoning av minoritetsmiljøet og den utvidede familien det omringer. Adrianas 

eksempel om ”tanter, fettere og onkler” kan forstås som en direkte forankring i den kulturelle 

antropologiens forståelse av den utvidede familien som nevnt tidligere (Hofstede et al. 2010: 

90). Med et utgangspunkt i hvordan den kollektivistiske strukturen virker på individet innad i 

slike familier gir det derfor mening å bruke Adrianas eksempel som en bekreftelse på det 

gjensidige avhengighetsforholdet mellom individet og gruppen i en kollektivistisk strukturert 

familie. 

 Adrianas eksempel er også interessant dersom man kombinerer dette med den 

kollektivistiske familiestrukturer, perspektiver på utøvelsen av primær kontroll i samfunnet 

samt teorien om uformell sosial kontroll. Dette avhengighetsforholdet som gjøres rede for i 

teorien om kollektivistiske strukturer er også gjenganger i studiet om den primære 

kontrollformen i tette samfunn. Konkret så kjennetegnes det tette samfunnet av sosial nærhet 

og avhengighet blant dets medlemmer, ifølge Christie (1982). Dette er også i tråd med teorien 

om uformell kontroll gjennom den tverrgående lojalitet og forpliktelser (Chris, 2013: 137). 

Lojalitet var noe Sara opplevde i situasjonen med sin sønn og i møte med minoritetsmiljøet. 

Hun beskrev en endring fra mer stigmatiserende sanksjoner til mer positive sanksjoner:  

  

SARA: Jeg vil tro de fleste har den samme følelsen i miljøet, at folk snakker negativt 
om sånne familier som vår. Ikke bare oss, men i hele samfunnet. Jeg har vært heldig 
og fått dua’a [arabisk, oversettelse: bønn] fra det etniske miljøet vårt. Alle passet på 
at det ikke kom noe negativt ut av munnene deres [andre i miljøet]. Folk er heldigvis 
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mer moderne nå, ikke analfabeter som de var før. Nå er det bare jeg som stiller meg 
selv spørsmål. 

 

Kombinasjonen av disse tre teoriene tolkes derfor å hevde at den primære kontrollen kan 

forstås som en uformell kontrollform. Gjennom denne forståelsen kan kombinasjonen av 

disse tolkes som solid i den kollektivistiske familiestrukturen. Forenklet sett kan det antas at 

kvinnene innad i disse minoritetsmiljøene befinner seg i kollektivistiske familier, og at dens 

fellesartede verdier og forpliktelser gjenspeiles i utviklingen av livsstrategier. Det mest 

fremtredende er hvordan elementene fra alle disse tre teoriene gjenspeiles i intervjuene med 

kvinnene i denne studien. Forskjellen ligger i de ulike gradene av tilknytning til 

minoritetsmiljøet, noe som vil diskuteres i neste kapittel. 

 

4.2.6 Oppsummering 
Dette delkapittelet har fokusert på å finne årsaker til at pårørende opplever stigma i 

forbindelse med fengslingen. Det har blitt vist til hvordan kvinnenes egne sosiale liv blir 

nedprioritert til fordel for å yte støtte til sine innsatte. Konsekvensen av dette er at kvinnene 

opplever isolasjon som en bivirkning av ønsket om å fortelle minst mulig om sin situasjon til 

andre utenforstående. Hemmelighold kan derfor forstås som en mekanisme ment for å 

beskytte disse familiene og sine innsatte menn mot stigmaets virkning. Det har også fungert 

som en strategi for å beskytte kvinnene selv. 

 Det har også blitt vist til hvordan pårørende kan oppleve å bli skyldiggjort grunnet 

genetiske forbindelser til den innsatte. For noen av kvinnene i utvalget bidro dette til at de 

mistet kontakten med venner og familiemedlemmer som ikke ville assosieres med hendelsen. 

Dette har derfor også påvirket kvinnenes ønske om tilhørighet, og noen av kvinnene har 

trukket frem et behov for å kontakte FFP for å møte andre i samme situasjon. Selma nevnte 

også hvordan det har fungert som positivt for hennes situasjon å dele sin erfaring med andre 

pårørende. Saras behov for tilhørighet ble pleid gjennom hennes tilknytning til sin religion. 

 

4.3 Den omtenksomme kvinnen 
 

Som det har blitt vist er det en økende grad av forskning som ser på effekten av fengsling på 

pårørende av innsatte, og det meste av litteraturen peker på de økonomiske og 

følelsesmessige vanskelighetene som er forbundet med slike kvinners liv (Condry, 2007; 
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Comfort, 2008; Black, 2010; Granja, 2016). Forskning peker på at pårørende tjener en straff 

selv, da de sliter med fraværet av sin makes fysiske tilstedeværelse, men fortsetter å være i 

forholdet og pleier dette gjennom telefonsamtaler, besøk og brevskriving. 

Det har tidligere i analysen blitt vist til hvordan familiens støtte til den innsatte fungerer 

som næring til kjærlighet og tilknytning til samfunnet. Analysen har hittil forsøkt å 

problematisere pårørenderollen i lys av teorier om sekundær prisonisering og skam/stigma. 

De kvinnelige pårørende til innsatte har blitt illustrert som viktige deltakere i samvirket 

mellom verden på innsiden og utsiden (Comfort, 2008). Det har også blitt diskutert hvordan 

samtlige blir nødt til å lære seg å tilpasse hverdagen ut i fra fengselsregimets begrensninger 

(Condry, 2007; Comfort, 2008; Granja, 2016). Ved å flette sammen teorier om sekundær 

prisonisering og skam har analysen forsøkt å forstå utfordringene som pårørende opplever i 

møte med egen familie, fengselsvesenet og det overordnede samfunnet. 

Hvordan kan vi anvende disse teoriene i forståelsen av skyldens kjønnede natur? 

Perspektiver på kjønn, fra et morsperspektiv til et partnerperspektiv, vil derfor anvendes her 

for å belyse problemstillingen ytterligere. Grunnet flertallet av informantene vil det være 

naturlig å fokusere på flertallet av informantenes roller som koner, kjærester og/eller 

samboere av innsatte. Av hensyn til informanten Sara, som er mor til en sønn i fengsel, og 

kvinnene som også er mødre for deres og de innsattes felles barn, vektlegges derfor også 

morsrollen i et pårørendeperspektiv i denne analysen. Delkapittelet vil oppsummere de 

viktigste poengene.  

 

4.3.1 Reform av kvinnerollen 
Med bakgrunn i dette ses det som nødvendig å adressere den kjønnede karakteren av denne 

studien, hvor alle seks informanter er kvinner. Er dette er resultat av tilfeldigheter? Wharton 

(2012) hevder at kjønnskategorisering har blitt et vanlig, nesten automatisk, aspekt av all 

sosial interaksjon (Wharton; 2012: 62). Teorien hevder at vi ikke bare er støpt av de 

strukturer av kjønn som samfunnsinstitusjoner presenterer for oss, for eksempel familie, 

skolemiljø og media, men at vi også spiller en aktiv rolle i rekonstrueringen av 

kjønnsforventningene i samspill med andre. 

Dette er interessant i seg selv dersom bildet av kjønnsforventningene kan endres over 

tid og dermed også bildet på hvem som er pårørende. Black foreslår dermed at både de 

innsatte og deres pårørende reproduserer tradisjonelle kjønnsroller og omdefinerer nye 
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definisjoner for hva de ser på som mannlig eller feminin aktivitet, enten dette er bevisst eller 

grunnet tvungen livssituasjon (Black, 2010: 256): 

 

EVA: Jeg får ikke hjelp til noen ting. Jeg er jo helt alene, så jeg må stå opp hver 
morgen klokke seks for å levere barna, hente barna, lage mat og rydde og alt mulig. 
Jeg har ikke tid til å bli syk. I tillegg må jeg gjøre andre ting som bare mannen min 
vanligvis gjorde hjemme. 
 

På den annen side fremhevet den utvidede fengselserfaringen også den materielle, moralske 

og følelsesmessige støtten som slektninger, hovedsakelig kvinner, gir til innsatte (Touraut, 

2012 i Granja, 2016: 275). Dette viser dermed betydningen av familiens støtte i fengselet, og 

Granja legger til hvordan dette videre kan forklares som en viktig faktor for lovbryteres 

vellykkede tilbakekomst til samfunnet som helhet og forebygging av tilbakefall (Granja, 

2016: 275). Condry opplevde at fordi slektningenes skam fløt gjennom handlinger, og ble 

konstruert rundt sine slektsforhold, gikk det til selve hjertet av deres identitet og deres 

selvverd (Condry, 2007: 6). Som et resultat av dette ble det derfor ødeleggende for mange, 

noe Sara forklarte slik:  

 

SARA: Jeg kan ikke oppsummere det, det er ikke lett. Stor smerte, stor smerte. Han 
var så ung. Når en mor får et barn så er det mye jobb, og man føler et ansvar hele 
tiden. Alle mødre har det sånn. 

 

Black peker på tendensen til at kvinner tradisjonelt sett anses som omsorgsgivere i sine 

familier (Black, 2010: 256). Det hevdes dermed at kvinner som tar på seg forhold med 

innsatte menn gjør kjønn ved å fungere som pleiepartnere for noen som er trengende (Black, 

2010: 258). Samtidig må hun støtte seg selv økonomisk, og ta seg tid til å besøke og støtte 

ham også for å opprettholde sitt forhold. Utfordringen ses i manglende gjengjeldelse av 

denne støtten, sett bort i fra den romantiske og psykologiske forstanden, som synes å være 

substansiell for kvinner i slike relasjoner. 

I utspillingen av kvinners pårørenderolle forsterkes dermed deres feminine rolle som 

støttende, pleiende og omsorgsfulle koner, mødre eller partnere (Black, 2010: 259). I noen 

tilfeller kan fokuset på mannens utvikling føre til svekket realisering av kvinnen selv. Om 

målet i et ekteskap eller kjærlighetsforhold er en felles utvikling av intellektuelle evner og 

mål, vil det, i et forhold til en innsatt og grunnet hans livssituasjon, kunne føre til at denne 

utviklingen stagnerer. 
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4.3.2 Kvinnen som moralvakt? 
Ekteskap har, ifølge studier, vist seg å være viktig for å forutse mannlig motstand fra 

kriminalitet. Som Laub og Sampson forklarer, så kan dette skyldes at gode ekteskap har en 

”investeringskvalitet” med sosiale obligasjoner som vokser over tid, og dermed øker 

interessen for å unngå kriminalitet (Laub og Sampson 2003: 41-6 i Condry, 2007: 72). 

Effekten av et godt ekteskap tar tid å måle, og hemmer derfor nivåer av kriminalitet gradvis. 

Ekteskap endrer rutinemessige aktiviteter, og mannen bruker mindre tid på avvikende 

handlinger. Han erstatter heller tiden i samværet med barna. Foreldreansvar kan derfor også 

føre til endringer i rutinemessige aktiviteter, ettersom mer tid blir brukt på familieaktiviteter. 

Ekteskap kan ytterligere føre til motstand fordi det genererer direkte sosial kontroll fra 

ektefeller, og grunnet dens følelsesmessige opprettholdelse av egenskapene. 

	Disse mulige årsakene til sammenheng mellom ekteskap og motstand fra kriminalitet 

kan også innebære det omvendte når en ektemann begår kriminalitet, ifølge teorien (Laub og 

Sampson 2003 i Condry 2007: 72). Kriminalitet kan derfor forstås som et resultat av svak 

ekteskapelig tilknytning og svekkede sosiale bånd. Mannen har derfor lite insentiv til ikke å 

begå kriminalitet, han blir ikke omdirigert ved å tilbringe tid med sin kone eller barn, 

ekteskapet er ikke følelsesmessig opprettholdt og kona er ikke i stand til å utøve kontroll eller 

holde mannen sin på «rett og smal» (Condry, 2007: 72-3). Linda forklarte hvordan 

ektemannens kriminalitet kom som en overraskelse på henne: 

 

LINDA: Han fikk jo en dom i februar, for noe som skjedde for over to år siden, så vi 
ventet lenge på den dommen. Så jeg trodde jo han var ferdig med alt, og jeg trodde 
ikke han ville begynne på nytt med annen kriminalitet. Det var jo noe barnevern i 
bildet, og det var så mye, det var så tøft, og vanskelig for alle. Og vi fortalte ingen, det 
var bare han og jeg. Og så plutselig ringer politiet og forteller at han ble pågrepet for 
noe som var veldig lignende, og da ble jeg jo igjen satt i samme situasjon… Jeg vet 
ikke om du skjønner helt, men jeg trodde han var helt ferdig. Jeg trodde det. Og 
plutselig kommer det noe nytt. Og det skjønner jeg ikke helt, at han begynte på nytt. 
Og han ville ikke fortelle meg når han begynte igjen, men jeg skjønte at det var 
liksom sånn at han begynte nesten med det samme etter at politiet kom på besøk først. 

 

Linda følte at dette var et tegn på at det, i utgangspunktet gode, ekteskapelige forholdet ikke 

var nok til å drive mannen vekk fra kriminalitet. Hun ble overrasket over at bindingene ikke 

var sterke nok, og at han ikke hadde vært ærlig med henne. En mulig forklaring på dette kan 

være det Condry nevner om Cheales (1999) forslag om at forfremming av nye familieformer 

sentrerer seg på veksten av de individuelle frihetene, og at dette ødelegger pliktfølelsen som 
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binder sammen familier i omsorg for hverandre (Cheale 1999 i Condry, 2007: 72).  Lindas 

eksempel forstås i dette øyemed som en følelse av at ektemannen begikk et selvstendig og 

egoistisk valg uten å involvere henne i prosessen. 

Som nevnt i teorien, i forståelsen av kvinnelige pårørende, så foreslår Condry at 

familiær skyld utspiller seg på tre mulige forklaringsmåter; de er gjenstand for skyld grunnet 

utelatelse av handling, noe de gjorde og opprettholdelse av deres sekundære stigma ved å 

støtte overtrederen eller ikke krenke forbindelsen (Condry, 2007: 73). Selma illustrerte 

Condrys første begrep om såkalt skyld grunnet utelatelse av handling slik: 

 

SELMA: Jeg føler og tenker ofte at man kunne gjort noe annet. Kunne jeg sagt til han 
oftere at han ikke skulle gjøre det han gjorde, eller vært strengere? Selvfølgelig føler 
man jo litt skyld da. Samtidig som man er oppegående nok til å skjønne at det ikke er 
ens skyld. Men så er man jo glad i vedkommende da, og vil gjerne ta litt av skylden 
for å gjøre det lettere for vedkommende. Men selvfølgelig har jeg tenkt om jeg burde 
gjort noe annet eller mer. 

 

Eksempelet hennes viser til en skyldfølelse basert på at hun ikke gjorde nok for å forhindre at 

ektemannen begikk kriminalitet. Hun ga uttrykk for at hun burde ha skjønt bedre, og at til 

tross for hennes begrensede kjennskap til hans avvikende handlinger, så burde hun ha 

bestrebet mer og gjort det hun kunne for å begrense denne atferden. På spørsmålet om hun 

fortsatt føler skyld, i og med at hun har vært pårørende en stund, fortalte hun videre: 

 

SELMA: Ja, jeg tror nok det er noe man alltid kommer til å føle. Spesielt nå som 
slektningene hans.. Man hører hva de sier der nede selv om man bor her, og de 
spekulerer jo veldig. Han ene fetteren hans presterte å si til meg at jeg ikke hadde vært 
streng nok, hvorfor har jeg ikke sagt til han at han må ta et valg mellom meg og barnet 
og det han dreiv med. Og da tenker man jo; hvorfor har jeg ikke vært enda strengere? 
Man later jo som det ikke går inn på en, men det gjør jo selvfølgelig det. Man tenker 
jo at situasjonen ikke hadde vært så vanskelig som den er nå. Det er veldig trist å 
tenke på. 

 

Det Selma beskriver om fetteren til ektemannen understreker hennes følelse av skyld, og kan 

forstås som et eksempel på hvordan omverdenen har gjennomslagskraft når det gjelder 

skyldfølelse hos pårørende.	Det var ikke nok at Selma klandret seg selv for situasjonen hun 

var i, men hun ble også tegnet som skyldig av familiemedlemmene. Dette kan derfor forstås 

som et direkte resultat av sekundær prisonisering, som ble gjennomgått i første analysedel, 

hvor pårørende føler at de blir behandlet som om de også skulle ha begått kriminalitet. Det 
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kan også forstås som en konsekvens av betydningen av normer, som tidligere presentert i 

teorien, innad i hennes kulturelle opphav. Disse forutsetningene i den kollektivistiske 

familien kan bidra til skyldiggjøring av Selma fordi hennes valg også påvirker resten av 

familien på godt og vondt. Hun forklarte videre hvordan hun har måttet tilpasse fortellingen 

sin ved gjentatte anledninger av hensyn til ektemannen: 

 

SELMA: Det er veldig utfordrende å måtte tilpasse fortellingen sin etter hvert. Det 
skaper jo veldig mye problemer rundt meg selv, og jeg har følt mye på det å være sint, 
at jeg har latt meg selv havne i denne situasjonen. Plutselig er man pårørende, og det 
er vanskelig å tilpasse livet rundt det. 

 

Denne tilpasningen har ført til at hun har måttet legge sitt liv til side grunnet økende 

ressursbruk knyttet til å forsvare og hemmeligholde ektemannens situasjon. Dette kan forstås 

som i tråd med Condrys forklaring grunnet noe Selma følte at hun gjorde, at hun lot seg selv 

havne i denne situasjonen, som illustrert i sitatet, og derfor også et resultat av egen følelse av 

skyld.	 For Nina ble skyldfølelsen opprettholdt da hun ved gjentatte ganger måtte forsvare 

hvorfor hun valgte å være sammen med kjæresten foran sin familie: 

 

NINA: Jeg følte veldig ofte at jeg måtte unnskylde hans handlinger foran familie og 
venner. Det var vel egentlig fordi de mente han var skyldig, og jeg mente han var 
uskyldig. Og mitt grunnlag for at han var uskyldig var egentlig bare basert på hans 
forklaring, så jeg forstår jo veldig godt at de.. Ikke ville vri på den meningen der. Men 
ja, i et forhold med han, da så jeg bare det han ville at jeg skulle se. Så da forsvarte 
jeg han med alt jeg hadde. 

 

Nina hevder at hun ble ”blind av kjærlighet”	da hun var sammen med sin ekskjæreste før og 

under soningstiden. Hun brukte mye tid og energi på å opprettholde hans og deres felles 

status. Støtte til overtrederen ga grobunn for skyldfølelse hos Nina, grunnet et ønske om å 

forsvare ham innad i hennes egen familie. I forbindelse med Condrys siste eksempel på skam 

og å fortsette samlivet med kjæresten og uteblivelse av handling (Condry, 2007: 73) forstås 

Ninas utsagn som et eksempel på dette. Hun ønsket å fortsette sin forbindelse med den 

tidligere kjæresten til tross for at hennes egen familie gikk mot henne. Hun forklarte videre: 

 

NINA: Det var mer at de ikke likte han, og at jeg på en måte brukte veldig mye av min 
tid på å lage et glansbilde av han uansett hva han gjorde da. Sånn at jeg tror at det ble 
slitsomt for dem, hvis jeg ser på det fra utsiden. Så ble det til at de ikke ville prate om 
han, og det ble til at vi ikke pratet så mye om det [selve fengslingen]. Men så var det jo 
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sånn at når de fant ut at jeg var gravid, for det sa jeg aldri noe om, det fikk de vite fem 
måneder etter at jeg var gravid. 
 

Nina forteller mer i dette sitatet om hvordan foreldrene hennes håndterte dårlig at hun var i et 

forhold med en soningsdømt mann. Hun brukte mye krefter på å forsvare han og overbevise 

alle om at han var bra, men familien ville ikke ha noe med han å gjøre. Hennes 

betingelsesløse forbindelse med ekskjæresten førte til at Ninas forhold med sine egne foreldre 

ble dårligere, og særlig forholdet med hennes far. Da Nina var gravid ble situasjonen 

imidlertid litt bedre grunnet hensynet til deres felles barn. 

 

4.3.3 Forventninger til kvinnen som omsorgsgiver 
Pårørendetilværelsen kan forstås som en periode som forandrer måten kvinnene reflekterer 

over nåtid og fremtid. I tradisjonelle termer læres kvinner å være avhengige og støttende 

partnere av menn, mens kvinner som har et forhold til en innsatt lærer å klare seg økonomisk 

i lengre perioder uten inntekt fra sine partnere (Black, 2010: 269). De har derfor måttet ta på 

seg mange av de tradisjonelt mannlige oppgavene for å opprettholde husholdningen. 

Ved å utfordre autoriteten til det systemet, når de opplever det de føler er urettferdig 

behandling, har det en effekt på strukturen av kjønn i samfunnet (Black, 2010: 270). Ved å se 

den innsatte som en mann som gjorde en feil på et tidspunkt i livet, utfordrer de et system 

som er designet for å skille dem fra hverandre, hevder Black. På mange måter kan vi derfor 

se deres relasjoner som ikke-tradisjonelle, og derfor i motsetning til tradisjonelle, kan noen 

ganger ikke-tradisjonelle relasjoner utfordre eksisterende rase-, kjønns- og klassedefinisjoner 

og roller (Black, 2010: 270): 

 

SARA: Vi er i et sted hvor man kan bli hvem man vil. Statsminister, lærer.. Hva som 
helst. Hvis du har mulighet, så må du løfte barnet ditt opp. Det er det jeg prøvde, og 
fortsatt prøver med de andre barna, og derfor følte jeg en stor ulykke når det ikke gikk 
bra med han. (…) Jeg har ikke noen skam, men jeg føler alltid en redsel som brenner i 
min mage som mor til en innsatt. 

 

Som i Sara sitt tilfelle innebar pårørenderollen også en morsrolle for flere av kvinnene i 

utvalget. Forventningene til mødre kan også forstås i sammenheng med forventninger til 

kjønnet. Tidligere forskning har illustrert hvordan barn av innsatte opplever en rekke 

vanskeligheter (Smith, 2014), og i intervjuene hvor barn var involvert ble det derfor stilt noen 

konkrete spørsmål knyttet til hvordan kvinnene opplevde barnas opplevelser. Et av 
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spørsmålene gjaldt hvorvidt kvinnene opplevde at barna ble behandlet annerledes,	og	Selma	

nevner	hvordan	hun	som	mor	var	opptatt av at også det andre barnet ble like bra behandlet 

som den eldste datteren sin. Hun uttrykket en bekymring rundt dette: 

 

SELMA: Heldigvis skjønner jo ikke hun lille noen ting. Mamma og pappa var i hvert 
fall ikke så glad da jeg var gravid igjen, og særlig ikke med ham, selv om de burde ha 
skjønt at en unge til var planlagt. De mente vel at vi måtte legge det litt på hylla, men 
jeg håper jo at de blir like glad i neste unge like mye som de ble da hun første ble født. 

 

Wharton (2012: 61) hevder at enhver sosial kontekst presenterer muligheter for at 

individuelle menn og kvinner velger forskjellige svar ved ulike anledninger, med forskjellige 

grader av selvbevissthet. Denne oppfatningen vil, for eksempel, foreslå at kvinner kan være 

mer omsorgsfulle når de samhandler med andre som forventer denne oppførselen av kvinner 

enn når de samhandler med mennesker som har færre kjønnsforventninger. Kvinner kan også 

oppføre seg mer omsorgsfulle i sosiale sammenhenger hvor kvinnen tradisjonelt sett har blitt 

definert som omsorgspersoner, og motsatt når de er i sosiale sammenhenger der kvinnen 

tradisjonelt sett har hatt andre roller. 

 

4.3.4 Oppsummering 
Delkapittelet har anvendt perspektiver på kjønn i forståelsen av mødre- og konerollen som 

pårørende til en innsatt. Fra et tradisjonelt perspektiv har det blitt forklart hvordan kvinner 

anses som omsorgsgivere i sine familier, og fungerer dermed som pleiepartnere for den 

innsatte. Utfordringen for disse kvinnene blir å inkorporere dette i sitt personlige liv uten at 

det går ut over deres egen selvrealisering. For kvinnene jeg intervjuet viste dette seg som en 

klar utfordring for både dem selv og forholdet til sine partnere og barn. 

 Betydningen av familiens, særlig kvinnens, støtte blir fremhevet som et viktig aspekt 

ved rehabiliteringen av den innsatte. Kvinnen har blitt illustrert som limet mellom den 

innsatte og samfunnet utenfor. Kjønnsperspektivene illustrerer derfor hvordan kvinner blir 

skyldiggjort av omverdenen dersom deres ektefeller eller barn begår kriminalitet grunnet 

oppfatningen av kvinnen som kontrollutøver i familien. På samme grunnlag føler også 

kvinnene selv skyld for det som skjedde, med unntak av Nina og Adriana som hadde brutt 

sine relasjoner til kjærestene. Felles for kvinnene i utvalget er imidlertid at de ved en eller 

annen anledning har opptrådt som omsorgsgivere for sine, også tidligere, innsatte. 
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Analysen har derfor vist hvordan kvinnen forventes å være pleiepartnere fra både den 

innsatte og samfunnet generelt. Det har dog ikke blitt analysert hvordan kvinnen opptrer som 

pårørende i det etniske minoritetsperspektivet hittil. Dette er grunnet mangelfull forskning på 

temaet i både norsk og internasjonal kontekst som nevnt tidligere i innledningskapittelet. 

Dette perspektivet vil derfor medbringes i diskusjonen som følger. 
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5 Et sammensatt problem 
 

Som det har blitt påpekt i oppgaven kan tilværelsen som pårørende forstås som et liv i limbo 

(Fishman 1990 i Granja, 2016: 278). Analysen har vist hvordan kvinnelige pårørende venter 

på deres innsattes løslatelse fra fengsel for å gjenoppta sine liv, planer og drømmer for 

fremtiden. Gjennom analysen har det blitt vist hvordan disse utfordringene er vanskelige å 

forstå uten å behandle dette på tvers av faglitteraturen på området. Analysen har reist en 

rekke spørsmål og belyst hvordan kvinnelige pårørende med minoritetsbakgrunn er gjenstand 

for et sammensatt problem med ulike faktorer, innspill og erfaringer. 

Pårørendetilværelsen for kvinnene med minoritetsbakgrunn har blitt presentert i denne 

oppgaven som en nytenkning i den offentlige diskursen om innsattes familier. Det har vist 

seg å være utfordrende å finne målbarheten når forskning på dette temaet er fraværende på 

dette tidspunkt. Målet har derfor vært å finne et gjennomgående mønster i beretningene til 

kvinnene i dette utvalget. Deres erfaringer må derfor forstås som reelle, dog med et hensyn til 

prinsippet om å hindre generalisering. Det gjennomgående mønsteret som presenteres i 

oppgaven kan derfor ikke forstås som en fasit, og er snarere det første frøet som sås i 

forståelsen av kvinnelige minoritetspårørende i akademisk kontekst. Analysens viktigste funn 

vil nå gjengis og diskuteres med et fokus på minoritetsperspektivet som har vært 

gjennomgående i hele oppgaven. 

 

5.1 Den taktløse kontrollen 
 

Gjennom analysen har det blitt synliggjort hvordan kvinnene i utvalget har vært gjenstand for 

kontrollapparatets premisser. I dette øyemed har kontrollapparatet blitt illustrert fra to ulike 

vinkler – den sekundære, formelle kontrollen (som utført av politiet, fengselet og retten) samt 

den primære, uformelle kontrollen (som illustrert av familie, venner og det generelle 

samfunnet) (Chris, 2013: 41; Christie, 1982: 28). Kontrollformene har på ulike måter bidratt 

til ervervelsen av en sekundær stigmastatus for de berørte kvinnene. Det vil nå redegjøres for 

disse opplevelsene av den sekundære formelle kontrollen slik informantene fortalte det.  

I første del av analysen om sekundær prisonisering ble det henvist til noen konkrete 

utfordringer knyttet til møter med samfunnets kontrollapparater. Flere av kvinnene i utvalget 

hevdet at de og deres innsatte ble stigmatisert i møter med politiet, fengselet og andre deler 
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av straffeapparatet grunnet deres minoritetsbakgrunn. I tillegg nevnte de møter med andre 

offentlige instanser, for eksempel NAV, hvor de opplevde å bli ”sett på som et papir” (ref. 

Selma) og dermed ikke behandlet som et fullverdig samfunnsmedlem. Kvinnenes historier 

vitner om en bruk av formell kontroll som i utgangspunktet er ment for å sikre samfunnets 

standarder. Kontrollens mening har dog blitt oppfattet som lite hensynsfull når den ikke har 

vært oppmerksom på dens forstyrrende kraft for andre involverte. I teorikapittelet ble det 

forklart hvordan politikreftene stort sett anses som legitime gitt av riktige omstendigheter 

(Bittner, 1970 i Chriss, 2013: 41). I disse eksemplene er det det motsatte som er blitt erfart, 

ifølge flertallet av kvinnene selv. I møte med ulike formelle kontrollinstanser har resultatene 

av kontrollformene vært oppfattet som svært inngripende og forstyrrende for det allmenne 

livet til de involverte. 

Kvinnene har særlig uttrykt frustrasjon og vanskeligheter i forbindelse med 

arrestasjonen av sine domfelte. I analysen har det blitt vist til konkrete 

arrestasjonsopplevelser hvor kvinnene har opplevd at det ikke har blitt tatt hensyn til hverken 

dem eller barna. Grunnet omstendighetene, hvor de har vært til stede under arrestasjonen, kan 

det drøftes om de har opplevd å være i klem mellom offer- og lovovertrederstatus (Condry, 

2007: 69). Det kan derfor diskuteres om de har ervervet følelsen av en sekundær offerstatus 

grunnet deres tilstedeværelse i en situasjon som ikke var deres i utgangspunktet. Et annet 

konkret eksempel på den formelle kontrollens taktløshet er i kvinnenes møte med 

fengselsinstitusjonen. Det mest interessante funnet i dette øyemed er hvordan 

fengselspersonalets holdninger til pårørende var avgjørende for deres fornemmelse av 

sekundær prisonisering i besøksavdelingene. 

Enda viktigere er kvinnenes opplevelser i lys av kontrollapparatets legitimitet, slik 

som det ble redegjort for i analysens delkapittel 4.1.2. Det ble understreket hvordan positive 

relasjoner og en konsekvent flyt av informasjon er essensielt for å fremme legitimiteten til 

kontrollapparatet (Jardine, 2015: 221). I dette tilfellet var det vanskelig for de fleste av 

kvinnene å oppfatte kontrollapparatet som noe annet enn nedslående. Især, i forbindelse med 

utvisningstilfellene, var det vanskelig å forstå hvordan norske myndigheter kunne velge å 

utvise deres sønn, deres barnefar eller den kvinnelige pårørende selv. Sara, Selma og Eva 

stilte særlig spørsmål om hva som lå bak UDIs begrunnelse av hensyn til barnets beste. For 

Eva, som har en partner i fengsel og som selv har fått forhåndsvarsling om utvisning, var det 

svært vanskelig å akseptere at deres felles barn kunne risikere å ende opp i Norge alene. 

I henhold til nærhetsprinsippet kan utvisningsvedtaket tolkes som å hindre dette 

prinsippets hensikt. I innledningskapittelet ble det forklart hvordan tiltaket sikter på å avverge 
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sosial isolasjon av den innsatte og fremme tilrettelegging for kontakt med familien (St. Meld. 

nr. 37, 2007-2008: 200). I tilfellene med utvisningsvedtak, som kvinnene fortalte om i 

intervjuene, ble dette vedtaket som det stikk motsatte. Et utvisningsvedtak innebærer i disse 

tilfellene at de innsattes geografiske avstand øker betraktelig og det er heller ikke mulig å vite 

når de eventuelt kan komme tilbake til Norge. Nærhetsprinsippet har derfor klare 

implikasjoner for pårørende og forverrer en allerede utfordrende tilværelse. Det kan derfor 

tolkes som at nærhetsprinsippet, grunnet et ”hensyn til rikets sikkerhet” (Utlendingsloven § 

29 første ledd bokstav b), ikke gjelder for utvisningsdømte innsatte og deres familier. 

Mulighetene for å påklage vedtaket bidro i hvert fall til frustrasjon for de involverte 

kvinnene som opplevde disse møtene. Det kan derfor diskuteres om kvinnenes oppfatning av 

klage som nytteløst er reell, og det er interessant at UNE også er klar over dette i klagesaker. 

Er dette et resultat av tilfeldigheter, eller er Eva, Selma og Saras erfaringer i tråd med 

virkeligheten til mange utvisningsdømte? Dersom dette er tilfellet kan det resonneres med at 

det er kritikkverdig av den norske stat å fremme muligheten for å klage på et 

utvisningsvedtak dersom det kun er et fåtall som får dette omgjort. 

Med tanke på minoritetsperspektivet som har blitt fremmet i oppgaven må det 

imidlertid også gjøres noen poenger knyttet til utstøtning fra det etniske minoritetsmiljøet. 

Dette miljøet har blitt forstått som en primær uformell kontrollmekanisme med like stor 

gjennomslagsevne som den sekundære formelle. Gjennom eksempler i analysen har det blitt 

vist til hvordan kvinnene også opplevde å bli utstøtt fra familiene og de etniske miljøene de 

tilhørte. Teorien har også vist hvordan denne gjennomslagskraften er et vesentlig trekk innad 

i slike grupperinger. De følelsene som flyter gjennom våre forbindelser til familie er mange 

og varierte, og handlingene til våre nære slektninger kan gi oss en følelse av stolthet eller 

skam (Condry, 2007: 5). I denne oppgaven er det sistnevnte som er blitt erfart. 

Gjennom analysen har kvinnene fortalt om hvordan de har blitt utsatt for sanksjoner 

fra familie og venner grunnet deres forbindelse med sine innsatte. I den kollektivistiske 

strukturen utvikles det et gjensidig avhengighetsforhold mellom individet og gruppen som 

anses som både praktisk og psykologisk positivt, ifølge litteraturen (Hofstede et al. 2010: 91). 

Kvinnenes historier vitner imidlertid om at dette ikke kan anses som verken praktisk eller 

psykologisk positivt dersom den fungerer som skyldiggjøring og diskriminering grunnet 

avvikende handlinger innad i familien. Dette underbygger dermed poenget om hvordan 

kvinnelige pårørende med minoritetsbakgrunn er gjenstand for kontroll både fra de 

sekundære formelle og de primære uformelle kontrollapparatene. 
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5.2 En uheldig diskrimineringspraksis 
 

Et tema jeg støtte på ved flere anledninger i intervjusettingene var opplevelsen av 

diskriminerende praksiser utøvet av de offentlige apparatene, men også fra samfunnet 

generelt. Diskriminering og skam har i dette øyemed blitt forstått som en konsekvens av 

stigma. Da jeg i utgangspunktet var opptatt av å belyse tilfellene av skam, dukket  

diskriminering opp i sammenheng med at jeg lette etter svar på hvordan kvinnene opplevde 

det å bli stigmatisert. Dette er et direkte eksempel på poenget som ble gjort i metoden om at 

jeg måtte være varsom med tanke på egne forutsette svar på spørsmålene som ble stilt, og å 

hindre at mine egne forventninger overstyret funnene. Dette er derfor et poeng som ikke kan 

overses på bakgrunn av hvor ofte temaet om diskriminering dukket opp i de ulike intervjuene. 

Noen av de mest fremtredende opplevelsene av diskriminering for kvinnelige 

minoritetspårørende vil herved presenteres. 

Linda og Eva hevdet at deres innsatte partnere var gjenstand for diskriminering 

sammenlignet med etnisk norske som sonet for omtrent samme forhold. De hevdet at de 

etnisk norske mennene fikk kortere og mildere soningsforhold enn deres partnere. Dette har 

ikke blitt vektlagt i analysen, men det er dog vesentlig når det sier noe om hvordan dette 

påvirker kvinnene i lys av den sekundære prisoniseringen de opplevde. For meg som forsker 

var det dette funnet jeg var minst forberedt på, og det var derfor særlig interessant når flere av 

kvinnene nevnte erfaringer med dette i samspillet med omverden. Jeg opplevde disse 

utsagnene som særs kontroversielle i denne settingen, men på bakgrunn av respekten jeg er 

pliktet til å ha som intervjuer var jeg nødt til å ta det til meg uten å prøve å se det i lys av 

fagterminologi. Det viktigste for meg som forsker er derfor å behandle disse erfaringene på 

lik måte som alle andre erfaringer som kvinnene har gitt utrykk for.  

Kvinnene hevdet også å bli diskriminert i kommunikasjonsøyemed. Særlig 

utfordrende var det for kvinnene som opplevde at det ikke ble tatt hensyn til deres språklige 

utfordringer i møter med det formelle kontrollapparatet. Gode kommunikasjonsevner er 

nødvendige for å danne gode relasjoner mellom fengselsoffiserer og innvandrere, hevder 

Iversen et al (2013: 66), men hva med relasjonen mellom pårørende og straffeapparatet eller 

samfunnet generelt? Kvinnenes historier vitner om at dette er like viktig, for eksempel i 

tilfellet med Linda hvor politiet antok at hun ikke snakket norsk med bakgrunn i hennes 

etniske opphav. I tillegg er kommunikasjonen viktig fordi det ikke ble tatt hensyn til at tolken 

kunne risikere å gjenkjenne Linda; en situasjon som kunne blitt avverget dersom politiet 
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hadde opprettholdt en god dialog med de pårørende. Slike hensyn kan derfor også være viktig 

for å forminske effekten av sekundær prisonisering for kvinnene i møter med det sekundære 

kontrollapparatet. 

Det kan derfor også tenkes at utelatelse av kommunikasjon bidrar til en 

diskriminerende praksis som ikke var ment å være av den sort. Det ble dessuten nevnt i 

begrepsavklaringen av ordet ’etnisk gruppe’ hvordan blant annet språk og andre særegne 

kulturtradisjoner er metoder som fremmer etnisk identitet (Schjackt, 2017).  Betydningen av 

språk kan derfor tolkes å være av ekstra betydning for kvinnene i minoritetsperspektivet. Eva 

nevnte i intervjuet et problem i forbindelse med bruken av tolk i straffesaken. Hun fremmet 

en bekymring for at det i deres forklaringer ble oversatt direkte ord for ord, noe som da ikke 

ga mening på norsk. Hun mente at dette bidro til å svekke deres troverdighet og dermed 

myndighetenes forståelse av forklaringen. Eva la frem at dette hadde direkte betydning for 

skyldspørsmålet i saken. 

Etnisitet kan bidra til å gi individer en overordnet identitetsforståelse som har 

vesentlig betydning for samhandling med andre. Dersom språket forstås som et 

identitetsfremmende aspekt i deres personlige minoritetskultur er det derfor problematisk, i 

lys av Evas eksempel, hvis det brukes mot dem i en situasjon som allerede oppleves som 

diskriminerende. Det kan tenkes at kvinnene i utgangspunktet ikke har opplevd en 

tilstrekkelig tilhørighet til det norske samfunnet. En slik diskrimineringspraksis kan derfor, i 

verste fall, bidra til et større skille mellom ”oss” og ”dem” i det overordnede samfunnet. 

Dette skillet kan også tenkes å være en mulig forklaring på hvorfor kvinnelige pårørende med 

minoritetsbakgrunn ikke har vært gjenstand for forskning tidligere. 

 

5.3 De glemte ofrene for kriminalitet 
 

Det har blitt illustrert i analysen hvordan kvinnen, i den gitte naturlige omsorgsrollen som 

forventes av henne, opplever det nevnte kjønnsperspektivet i forbindelse med 

pårørenderollen. Kombinert med funnene fra de andre delene av analysen impliserer tidligere 

forskning at kvinner på utsiden av fengselsinstitusjonen opplever utfordringer knyttet til eget 

familieliv og livet i samspill med det øvre samfunnet. Hvordan kan man da benytte 

kjønnsperspektiver for å analysere disse samme utfordringene for pårørendekvinner med 

minoritetsbakgrunn? Det er her den tidligere forskningen er mangelfull, og det er derfor en 
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utfordring å analysere kjønnsperspektiver i lys av både pårørendediskursen og 

minoritetsperspektivet.  

  Særlig interessant er det at mine informanter heller ikke tok opp denne 

sammenhengen mellom kvinne-, pårørende- og minoritetsrollen i samtalene, noe som er et 

funn i seg selv. Kan det være at dette ikke hadde noen betydning for dem, eller at de ikke er 

klar over situasjonen de befinner seg i fra dette perspektivet? Grunnet manglende anledning 

til å spørre dem om dette direkte, og delvis grunnet egen manglende oppmerksomhet på dette 

under intervjusettingene, er det vanskelig å svare konkret på dette fenomenet på stående fot. 

Det gjøres derfor et forsøk på å belyse forholdet mellom rollen som kvinne og rollen 

som minoritet. Med utgangspunkt i at alle kvinnene i dette utvalget hadde en tilknytning til et 

annet land enn Norge anses dette som hensiktsmessig i problemstillingens øyemed. Det gir 

dog ingen klar indikator på denne tredelte rolleforståelsen. Det kan imidlertid anvendes noen 

eksempler knyttet til kvinners forhold til sin etniske bakgrunn.  

Et eksempel er hvordan tidligere forskning har konkludert med at kvinner med 

minoritetsbakgrunn er marginalisert i jobbsammenheng. En masteroppgave i sosiologi 

undersøkte ikke-vestlige minoritetskvinner med høyere utdanning fra Norge og deres 

arbeidstilknytning og inntekt (Drange, 2007). Ida Drange konkluderte sin forskning med at 

kvinnenes minoritetsbakgrunn hadde betydning for tilgangen til arbeidsmarkedet. Dette 

begrunnes med en statistisk sett lavere sannsynlighet for å få en stabil tilknytning til 

heltidsstillinger, og at de med stabil arbeidstilknytning fortsatt hadde lavere inntekter 

sammenlignet med majoritetskvinner (Drange, 2007: 135). I etterkant ble det skrevet en 

artikkel om oppgaven på forskning.no hvor Drange ble spurt om hva som kunne være 

forklaringen på dette (Førde, 2007). Drange hevdet at det var liten grunn til å tro at dette var 

grunnet en bevisst og aktiv diskriminering blant arbeidsgiverne: ”I en sånn situasjon tror jeg 

mange arbeidsgivere velger det de har mest erfaring med, nemlig majoriteten  (Førde, 2007). 

Kimberle Crenshaw lanserte i 1989 begrepet interseksjonalitet, basert på en forskning 

gjort på afroamerikanske kvinner i USA. I artikkelen illustrerte Crenshaw, med bakgrunn i en 

rettssak mellom DeGraffenreid og General Motors, hvordan disse kvinnene opplevde å bli 

diskriminert til tross for at de falt utenfor den amerikanske lovgivningen om diskriminering 

(Crenshaw, 1989: 139; Schömer i Hammerslev og Madsen, 2013: 624). Domstolen hevdet at 

det ikke fantes bevis for at kvinnene hadde blitt diskriminert på bakgrunn av rase eller kjønn. 

Det de imidlertid kunne bevise var hvordan kvinnene hadde falt mellom to stoler. Begrepet 

interseksjonalitet refererer derfor til dette skjæringspunktet mellom rase, klasse og  kjønn i 

den feministiske debatten (Crenshaw, 1989).  
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Drange og Crenshaws forskning brukes som eksempler på kvinnelige 

kjønnsperspektiver i lys av marginalisering. Hvordan kan man da anvende disse eksemplene 

for å forstå kjønnsperspektivet i tilfellet med kvinnelige minoritetspårørende? I eksempelet 

med Dranges forskning fra Norge er det interessant å betone de økonomiske utfordringene 

som kvinnene opplevde i lys av deres partneres fengsling. I analysens delkapittel 

omhandlende økonomiske utfordringer (4.1.3) ble det vist til hvordan økonomiske 

sårbarheter kan forsterkes grunnet generelt sett lavere gjennomsnittsinntekt blant 

minoritetsfamilier i Norge (SSB: Rapporter 2017/13). Hvis dette er tilfellet for 

minoritetspårørende generelt, kan det derfor tenkes at en kvinnelig minoritetspårørende vil 

kunne oppleve å bli satt i større økonomiske vanskeligheter enn den pårørende 

majoritetskvinnen. 

Crenshaws eksempel fra amerikansk lovgivning om diskriminering kan også bidra i 

forståelsen av diskriminering for de kvinnelige pårørende med minoritetsbakgrunn i Norge. I 

forrige delkapittel ble det nevnt hvordan kvinnene opplevde å bli diskriminert i møte med 

kontrollapparatet, og det ble argumentert for at dette nødvendigvis ikke betød at samfunnet 

tok sikte på å diskriminere disse kvinnene bevisst. Eksempelet kan derfor videreføres og det 

kan tolkes som at kvinnene i dette utvalget også har opplevd å falle mellom to stoler grunnet 

interseksjonalitetens kraft i det norske samfunnet. Dette er dog kun ment som en tolkning, og 

vi vet for lite om hvordan dette utspiller seg i realiteten i norsk kontekst, og derfor  

presenteres dette kun som en mulig forklaring på dette skjæringspunktet. 

Det har blitt uttalt i det offentlige ordskiftet hvordan pårørende kan forstås som de 

glemte ofrene for kriminalitet. I dette tilfellet er det forstått som at de kvinnelige pårørende 

med minoritetsbakgrunn er oversett.  Denne oppgaven har fremmet et minoritetsperspektiv 

med et mål om å bidra til økt fokus på denne samfunnsgruppen. I et samfunn hvor 

innvandrerpopulasjonen opplever en kontinuerlig vekst, samt en fengselspopulasjon som 

huser innsatte med ulike etniske bakgrunner, er det derfor kritikkverdig at dette ikke har blitt 

belyst tidligere.  

 

5.4 Et trippelt stigma? 
 

Opplevelsen av stigma har vært et vesentlig trekk i både intervjuene og analysen som har blitt 

presentert. Kvinnene har opplevd stigma, og derav skam som en konsekvens av dette, i ulike 

aspekter av pårørendetilværelsen. Det har blitt vist hvordan opplevelsen av stigmatisering og 
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skam kan være enda sterkere for kvinnene på utsiden når en slektning er fengslet (Condry, 

2007: 80). Hemmelighold var et redskap kvinnene tydde til for å kontrollere det ervervede 

stigmaet og skammen dette medførte i møte med omverdenen. Dette delkapittelet vil ta sikte 

på å forklare hvordan kvinnene opplevde skammen ved tre ulike aspekter av deres identitet. 

 Opplevelsen av stigma for pårørende generelt har blitt belyst grundig gjennom 

eksempler fra tidligere pårørendeforskning. Særlig Condrys (2007) forskning og begrepet 

web of shame har bidratt til en elementær forståelse av skammens virkning på pårørende. 

Condry har vist hvordan pårørende er gjenstand for skam grunnet deres samspill med 

fengselsinstitusjonen, deres genetiske tilknytning til den innsatte, primitive ideer  om 

smittefaren ved disse avvikende relasjonene, samt kvinnenes ubetingede støtte til den innsatte 

og deretter  utelatelse av handling. Disse elementene har også vist seg å være reelle i mine 

informanters fortellinger.  

 Det som imidlertid mangler i både Condry og andre nevnte forskninger i analysen er 

betydningen av stigma i minoritetsperspektivet. I forrige delkapittel ble det redegjort for 

hvordan kvinnene opplevde en diskrimineringspraksis basert på deres etniske opphav. Det ble 

også vist til hvordan kvinnene opplevde stigma i møte med sine etniske miljøer. Tilknytning 

til disse miljøene har vært varierte for kvinnene i utvalget. Dette kan derfor forstås i 

sammenheng med den primære uformelle kontrollens gjennomslagskraft ut ifra et 

tetthetsperspektiv. Desto tettere relasjonene i den kollektivistiske familiestrukturen var, jo 

større sannsynlighet var det for å bli sanksjonert for avvikende handlinger. 

  Med bakgrunn i at både diskriminering og skam forstås som konsekvenser av det 

ervervede stigmaet er det naturlig å anta at disse poengene også gjør seg gjeldende i 

stigmaperspektivet. Med tanke på at dette har blitt utprøvd og forsket på i akademia tidligere, 

beror det derfor liten tvil på at pårørende generelt opplever stigma. Det viste seg også å 

stemme med realiteten til mine informanter i denne oppgaven, noe som forsterker poenget og 

kan bidra til å gi tidligere forskning økt validitet. Forskjellen mellom denne og tidligere 

studier bærer imidlertid preg av at stigmaet oppleves sterkere for minoritetspårørende enn 

majoritetspårørende. 

 Felles for den tidligere forskningen på pårørende er at de har siktet på å forstå disse 

utfordringene fra et kvinnelig perspektiv. Kvinner som pårørende har blitt presentert som et 

naturlig aspekt i denne diskursen grunnet en statistisk tendens, hvor menn er overrepresentert 

i kriminalitetsbildet i Norge og den øvre verden. Med bakgrunn i informantutvalget har dette 

også fått et naturlig utgangspunkt i denne forskningen. Det har ikke direkte kommet frem at 

kvinnene opplevde å bli stigmatisert med bakgrunn i kjønnet, men det er, med bakgrunn i 
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tidligere forskning, kjent at det er et kjønnsperspektiv i bildet. Med bakgrunn i 

kjønnsrolledelingen i Norge vet vi at kvinnen som kjønn er marginalisert. Et eksempel på 

dette er hvordan det norske arbeidsmarkedet er kjønnsdelt, noe som gir lønnsforskjeller 

mellom kvinner og menn (Kristoffersen, 2017). Kvinner er dog ikke stigmatisert statistisk 

sett, men det kan tolkes ut ifra samfunnsbildet at de kan være gjenstand for stigma grunnet 

denne marginaliseringen og innskrenkningen av inntekt. 

 I analysens delkapittel 4.2.5 ble begrepet ’Double Stigma’ presentert som et forsøk på 

å belyse forholdet mellom minoritetsstatus og psykisk lidelse (Gary, 2006). I et forsøk på å 

belyse disse tre nevnte aspektene ved opplevelsen av stigma for kvinnene i mitt 

forskningsutvalg omdefineres dette begrepet til et trippelstigma. Gjennom analysen og 

påfølgende diskusjon har det blitt vist hvordan kvinnene er stigmatisert fordi de er pårørende, 

minoriteter og kvinner. Dette understrekes også med tanke på nødvendigheten av å analysere 

funnene partielt grunnet diskursens sammensatte og komplekse forståelse av fenomenet. 

Dersom dette er tilfellet kan det tenkes at en slik tilnærming til dette forskningsspørsmålet 

kan bidra til en økt forståelse og en økt oppmerksomhet på denne samfunnsgruppen 

fremover. 

 

5.5 Oppsummering 
 

Diskusjonskapittelet har oppsummert de mest vesentlige konsekvensene pårørendeerfaringen 

har bidratt til for minoritetskvinnene i utvalget. Summen av den taktløse kontrollen, den 

uheldige diskrimineringspraksisen og trippelstigmaet kan forstås som særegne konsekvenser 

minoritetspårørende opplever i møte med kontrollapparatene. De opplever å bli diskriminert 

fordi de er pårørende til en innsatt, har tilhørighet til en minoritetskultur og er kvinner. Særlig 

interessant er det at kvinnene selv ikke nevnte egne erfaringer med dette Denne tredelte 

stigmaforståelsen kan tolkes som en forklaring på hvorfor denne samfunnsgruppen er oversett 

i den offentlige pårørendediskursen. 

I denne diskusjonen har det blitt vist til et gjennomgående mønster som kan bidra i 

forståelsen av minoritetspårørendes utfordringer. Samtidig har det blitt vist til konkrete 

områder, eksempelvis i tilknytningsgraden til minoritetsmiljøet, hvor det er utpregede 

variasjonsmønstre. Grad av tilknytning til minoritetsmiljøet er derfor av betydning for 

opplevd primær, uformell kontroll. Det har blitt diskutert i forbindelse med analysen hvordan 

både den formelle og uformelle kontrollformen har like stor gjennomslagskraft. Dette er 
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derfor interessant i forståelsen av hvordan kvinnene blir sanksjonert av begge 

kontrollapparater. 

I forbindelse med utvisningssakene har det blitt vist til frustrasjon knyttet til 

klagemuligheter og opplevelsen av en forsterket sekundær prisonisering. Utvisningsvedtaket 

kan tolkes som det mest markante skillet mellom minoritets- og majoritetspårørende. 

Kvinnene i minoritetsperspektivet har blitt belyst som en oversett pårørendegruppe. Gjennom 

eksempelet fra annen forskning har det kommet frem at kvinnelige minoritetspårørende kan 

forstås som økonomisk marginalisert og ofre for skjæringspunktet mellom rase, klasse og 

kjønn.  
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6 Avslutning 
 

Denne masteravhandlingen har tatt for seg noen konkrete utfordringer for kvinnelige 

pårørende til innsatte i norske fengsler. Det har vært et fokus på minoritetsperspektivet 

gjennom hele oppgaven. Disse utfordringene har blitt undersøkt ved å analysere og drøfte 

funnene fra intervjuene med seks kvinnelige pårørende i lys av både klassiske teorier og 

teorier fra tidligere pårørendeforskning. Kartleggingen av disse funnene har vært tredelt og 

tatt utgangspunkt i ulike hovedperspektiver for å belyse hvordan minoritetspårørende 

opplever situasjonen som annerledes enn majoritetspårørende. 

 

Problemstillingen for denne oppgaven har vært som følger: 

 

Hvordan kan man, i lys av kriminologiske perspektiver, forstå utfordringene til kvinnelige 

pårørende til innsatte i et minoritetsperspektiv? 

 

Følgende underproblemstillinger har også blitt reist: 

Hvilke faktorer bidrar til å skape utfordringer for kvinnelige pårørende med 

minoritetsbakgrunn? Hvilke strategier tar kvinnelige minoritetspårørende i bruk for å 

stabilisere sin livssituasjon som pårørende? Hvordan kan deres utfordringer knyttes til 

kjønnsperspektiver? 

 

Gjennom de valgte teoretiske perspektivene kombinert med de empiriske funnene har det 

blitt vist ulike faktorer som bidrar til å skape utfordringer for kvinnelige pårørende med 

minoritetsbakgrunn. Pårørende har blitt presentert som direkte og indirekte berørte parter av 

straffesystemets sanksjoner, omtalt som en sekundær prisoniseringspraksis (Comfort, 2008). 

Det har blitt henvist til en rekke studier som har rapportert hvordan fengselsstraffen sprer 

dens virkninger og rammer pårørende ved å frembringe opplevelser av sosial eksklusjon, 

økonomiske utfordringer, skam og stigma og forstyrrelser i familielivet. 

Disse tidligere studiene har vært basert på pårørende generelt og dermed ikke favnet 

om minoritetsperspektivet som har blitt fremmet i denne oppgaven. Det har derfor blitt sett på 

som nødvendig å anvende noen grunnleggende perspektiver fra kriminologien for å belyse 

situasjonen fra flere vinkler. Grunnet manglende forskning har det blitt vist til hvordan 
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kriminologiske perspektiver alene ikke er tilstrekkelig i forståelsen av disse utfordringene. 

Det har derfor blitt henvist til faglitteratur på andre områder i tillegg, slik som psykologi, 

forretnings- og økonomistudier, rettssosiologi, sykepleie og kjønnsstudier. Oppgaven kan 

tenkes å ha blitt mer tverrfaglig grunnet sammenblandingen av disse perspektivene, noe som 

ses på som en fordel. Likevel har det hele veien vært et fokus på klassiske teorier innenfor 

kriminologi, noe som gjør dette til en studie forankret i den kriminologiske sfæren. 

Utfordringene som informantene opplevde var i forbindelse med 

arrestasjonssettingen, i møte med fengselsinstitusjonen og offentlige etater som NAV samt i 

de hverdagslige interaksjoner med samfunnet og dets individer. Felles for disse settingene var 

hvordan de opplevde å bli behandlet annerledes etter at det ble kjent at de var pårørende til en 

innsatt. For noen av kvinnene innebar dette å bli ekskludert fra sosiale kretser slik som 

venner, familie og minoritetsmiljøene de var en del av. 

 Kvinnene har også fortalt om opplevelsen av en diskriminerende praksis, noe som var 

interessant i forbindelse med disse utfordringene. Språkbarrierer har blitt illustrert som den 

største grunnen til dette. Utfordringer gjeldende kommunikasjon har vist seg i forbindelse 

med arrestasjonen, for eksempel når Selma ble satt i en situasjon hvor hun måtte tolke for 

ektemannen. Hun opplevde i tillegg at dette ble brukt mot henne i retten. I forbindelse med 

avhøret av Linda ble det bestilt en tolk fordi politiet antok at hun ikke kunne språket til tross 

for at ektemannen er norsk. Dette gikk også på bekostning av hennes ønske om å holde 

situasjonen skjult for miljøet omkring. 

 Hemmelighold viste seg å være et gjennomgående ønske blant kvinnene som hadde 

en relasjon til en innsatt. Dette ønsket har blitt forstått som en strategi for å stabilisere sin 

livssituasjon som pårørende. I stigmaperspektivet tolkes dette som en strategi for å 

kontrollere opplevelsen av skam og diskriminering fra omverdenen. I tette samfunn, slik som 

Christie (1984) betegner det, råder den primære kontrollen over sine samfunnsborgere. Dette 

kjennetegnes også i beskrivelsen av kollektivistiske familiestrukturer slik som det ble nevnt 

av Hofstede et al (2010). Denne sammenslåingen har bidratt til en økt forståelse for hvorfor 

hemmelighold var spesielt viktig for minoritetspårørende, noe som har vært et interessant 

funn i denne oppgaven. 

 Det har også blitt viet oppmerksomhet til kjønnsperspektiver i lys av 

forskningsspørsmålet oppgaven fremmet. Begrepet trippelstigma, som ble lansert i 

diskusjonskapittelet, er en sammensatt forståelse av hvordan kvinnene i dette utvalget 

opplevde å bli stigmatisert fordi de var pårørende, minoritet og kvinner. Dette er i tråd med 

den gjennomgående forståelsen om at temaet ikke har blitt forsket på i norsk sammenheng 
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tidligere. Diskusjonskapittelet foreslo at dersom dette var tilfellet vil en slik tilnærming til 

forskningsspørsmålet kan bidra til økt forståelse og oppmerksomhet på kvinnelige pårørende 

med minoritetsbakgrunn fremover. Målet med denne studien har vært å supplere til 

litteraturen på området ved å presentere en ny pårørendegruppe og deres særegne 

utfordringer. Det oppfordres derfor til dypere forskning på dette fenomenet ved en senere 

anledning.  

 

6.1.1 Bidrag til videre forskning 
Gjennom arbeidet med denne studien har jeg fått en bredere forståelse for kompleksiteten i 

utviklingen av livsstrategier for kvinnelige pårørende til innsatte. Med et fokus på 

minoritetsperspektivet har studien fungert som et supplement til akademia grunnet 

manglende forskning på temaet. Gjennom intervjuer med seks kvinner med 

minoritetsbakgrunn har det blitt vist et mønster for opplevelser og utvikling av livsstrategier 

som pårørende til en innsatt partner eller sønn. Grunnet omfanget av temaet som har blitt 

presentert gjengir disse funnene kun et utdrag av utfordringene pårørende med 

minoritetsbakgrunn opplever. I den forbindelse understrekes det derfor at mine funn ikke kan 

tolkes generaliserende for alle kvinnelige pårørende med minoritetsbakgrunn. Snarere kan det 

tolkes som en start på et forhåpentligvis større fokus på denne pårørendegruppene i senere 

forskning. Oppgaven kan derfor bidra til et innblikk i minoritetspårørendes livssituasjon og 

de særegne utfordringene som oppstår i slike situasjoner. 

Det har kommet frem av intervjuene at kvinnelige pårørende opplever store 

utfordringer knyttet til møter med fengsler, UDI og NAV og andre offentlige instanser de har 

henvendt seg til for å få hjelp til praktiske, men også juridiske, spørsmål. Det som fremsto 

som mest overraskende i denne oppgaven er derfor at kvinnene opplevde det som svært 

utfordrende å få hjelpen de mente de hadde krav på. Særlig utfordrende var møtene med UDI 

i tilfellene hvor det var begjært utvisning, som var tilfellet med Eva og Selmas partnere og 

Saras sønn. Mine informanter opplevde det som nytteløst å klage på utvisningsvedtaket, med 

unntak av Sara som fikk assistanse av FFP til å utforme brev om omgjøring av vedtaket. 

Grunnet manglende ressurser har jeg ikke hatt anledning til å undersøke om dette 

farger faktiske forhold, og jeg har derfor kun disse eksemplene å forholde meg til. Jeg velger 

likevel å behandle disse erfaringene som genuine grunnet min interesse i å fremme kvinnelige 

minoritetspårørendes stemmer i det offentlige ordskiftet. Det jeg har fått belyst gjennom 

kvinnenes historier er hvordan tilfellene med utvisningsvedtak kan tolkes som en 
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ekstremversjon av sekundær prisonisering fordi det berører familien i såpass stor grad når de 

aldri vet når den utviste kan komme tilbake. Det oppfordres derfor til videre forskning på 

utvisningsvedtak og konsekvensene for pårørende i fremtidens akademia. 

 

 

Antall ord i oppgaven: 31.890 
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Vedlegg 
Vedlegg #1: Tilbakemelding fra NSD 
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Vedlegg #2: Søknad om informanter i sosiale medier og liste over grupper 

på Facebook hvor teksten ble forsøkt publisert 
 

Er du pårørende til en som sitter i fengsel? Har du bakgrunn som minoritet? Da vil jeg gjerne 

snakke med deg i forbindelse med mitt masterprosjekt! 

 

Jeg er masterstudent i kriminologi ved Universitetet i Oslo, og skriver fordypning med formål 

om å belyse hvordan fengselsstraff rammer pårørende med minoritetsbakgrunn, og hvilke 

særlige utfordringer dette medfører. 

 

Prosjektet er godkjent av det norske Personvernombudet for forskning (NSD). All 

informasjon vil behandles konfidensielt, og alle informanter vil anonymiseres i forskningen. 

 

Er du interessert i å delta, eller har du spørsmål knyttet til forskningsprosjektet? Send meg en 

mail på mitra.khazai@student.jus.uio.no, eller kontakt meg direkte på melding på Facebook. 

 

 

 

 

• Opprop mot regjeringens innvandringspolitikk (godkjent av administrator) 

• Refugees Welcome to Oslo (godkjent av administrator) 

• Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (godkjent av administrator) 

• KVINNEFORUM (godkjent av administrator) 

• Indere i Norge (fikk ikke svar fra administrator) 

• Somaliske ungdommer i Norge (fikk ikke svar fra administrator) 

• Somaliere i Norge (administrator postet innlegget på vegne av undertegnede) 

• Bjørndal Aktivitetshus (avslag fra administrator) 

• Av Utlendinger For Utlendinger (godkjent av administrator) 

• Engasjerte Holmlianere (godkjent av administrator) 
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Vedlegg #3: Forespørsel om deltakelse (gjennom sosiale medier) 
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Vedlegg #4: Forespørsel om deltakelse (gjennom FFP) 

. 
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Vedlegg #5: Intervjuguide 

 

-	INTERVJUGUIDE	-	
Individuelt,	semi-strukturert	intervju	

• Varighet:	individuelt	
• Tema:	Pårørende	for	innsatte	med	minoritetsbakgrunn	
• Form:	personlig	samtale	med	informanter,	bruk	av	lydopptak.	
• Nøkkelord:	bakgrunn	som	pårørende,	livet	på	utsiden,	skam,	hemmelighold,	stigma,	

skyldfølelse,	kollektivistisk	familiestruktur,	straffens	følger,	det	norske	rettssystemet,	
dagliglivet,	frykt,	økonomi,	helse.	

	
1. Informasjon	om	prosjektet	og	problemstilling	

• Bakgrunn	og	formål	for	samtalen;	
o Å	belyse	hvordan	fengselsstraff	rammer	pårørende	med	

minoritetsbakgrunn.	
• Forklar	hva	intervjuet	skal	brukes	til;	

o Brukes	for	å	fremheve	funn	i	forskningen,	og	gi	den	kvalitativ	
dybdeforståelse	av	fenomenet.	Fremme	ulike	temaer	som	er	relevant,	
hovedsakelig	erfaringer	pårørende	med	minoritetsbakgrunn	har	gjort	seg.	

• Avklar	spørsmål	rundt	anonymitet	og	taushetsplikt;	
o Gjennomgå	samtykkeskjema	grundig	
o Informer	om	lydopptak	og	sørg	for	at	samtykke	til	opptak	er	

underskrevet	av	begge	parter	før	start	
• Spør	om	informanten	har	spørsmål	eller	om	noe	er	uklart.	
• Start	lydopptak	

	
2. Fokusering;	nøkkelspørsmål	

2.1. Bakgrunn	som	pårørende;	dagligliv	
• Avklar	og	ta	utgangspunkt	i	informantens	erfaring	med	eller	kjennskap	til	temaet	
• Uformell	samtale	om	informantens	rolle;	hvem	man	er	pårørende	til	o.l.	

o Er	det	barn	involvert?	Hvis	ja;	tilleggsspørsmål?	
• Uformell	samtale	om	minoritetsbakgrunn	
• Er	det	barn	involvert?	

o Hvis	ja;	er	barnet	i	skolealder?	
	

2.2. Kollektivistisk	familiestruktur	
• Opplever	du	at	du	og	din	familie	snakkes	negativt	om	innad	i	minoritetsmiljøet	

(eller	naboer,	lokalsamfunn	generelt)?	
• Opplever	du	at	du	er	alene	om	å	være	alene	i	denne	situasjonen?	
• Er	det	noen	du	kan	snakke	om	din	erfaring	med?	

o Eventuelt	hvem	(familie,	venner,	FFP	eller	andre	organisasjoner)?	
o Hvis	barn;	vet	barnet	om	situasjonen?	Hvor	mye/lite	vet	barnet?	

• Opplever	du	at	din	storfamilie	behandler	deg	annerledes	på	grunn	av	
situasjonen?	
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o Negativt	eller	positivt?	
o Hvis	barn;	opplever	ditt	barn	at	han/henne	blir	behandlet	annerledes	i	

familien?	
• Føler	du	at	du	bevisst/ubevisst	unngår	visse	miljøer/samfunnsarenaer?	

Samfunnet	generelt?	

	
2.3. Straffens	følger	
• Fortell	litt	om	prosessen	før	ditt	familiemedlem	ble	fengslet.	

Forberedt/uforberedt?	
• Hvordan	opplevde	du	fengslingen?	
• Hva	var	din	største	utfordring	da	din	mann/sønn/kone/andre	ble	fengslet?	
• Hvem/hva	var	til	hjelp	i	den	vanskelige	tiden?	
• Var	det	mediedekning	i	saken?	

o Hvis	ja;	hvordan	opplevde	du	dette?		
• Hvordan	opplever	du	tiden	nå?	
• Opplever	du	at	det	er	noen	særlige	utfordringer	straffen	innebærer	for	deg	som	

minoritetspårørende	(språk,	forstår	ikke	systemet/hva	som	forventes,	
misforståelser,	fordommer…)?	

o Hvis	barn;	er	det	noen	særlige	utfordringer	du	ser	at	ditt	barn	har	i	denne	
situasjonen?	

• Hvordan	er	forholdet	ditt	til	vedkommende	som	sitter	inne?	
o Opplever	du	utfordringer	i	deres	forhold?	Evt.	hvordan/hva/hvorfor?	

	
2.4. Straffesystemet	
• Hvordan	har	du	opplevd	det	norske	straffesystemet?	
• I	hvilken	grad	har	du	tillitt	til	det	norske	straffesystemet?	

o Hvis	barn;	opplever	du	at	barnets	beste	er	ivaretatt?	
• Hvordan	opplever	du	fengselsbesøkene?	

o Hvis	barn;	hva	slags	inntrykk	tror	du	barnet	har?	
• Hvilke	særlige	rettigheter	har	du	som	minoritetspårørende	(som	du	er	klar	over;	

eks:	morsmålssamtaler)?	
• Hva	hadde	du	hatt	behov	for	fra	fengselet/kriminalomsorgen?	
• Er	det	fattet	eller	igangsatt	utvisningssak?	

o Hvis	ja;	hvor	lenge?	Hvor	langt	i	prosessen?	
o Hvordan	opplever	du	situasjonen	etter	dette	vedtaket?	
o Har	ting	blitt	verre	for	deg	som	pårørende?	
o Har	du	fått	noen	informasjon	om	utvisningssaken?	
o Hvordan	påvirker	utvisningssaken	deg	og	familien?	
o Føler	du	at	saksbehandlerne	i	UDI	og	UNI	har	fått	nok	informasjon	om	

familiens	situasjon?	

	
2.5. Livet	utenfor;	skam,	stigma	og	frykt	
• Hvordan	har	du	det	nå?	Hvordan	er	situasjonen	nå?	
• Opplever	du	økonomiske	vansker	knyttet	til	din	status	som	pårørende?	

o Eventuelt	hvilke	utfordringer?	
• Opplever	du	helsemessige	vansker	knyttet	til	din	status	som	pårørende?	
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o Eventuelt	hvilke	utfordringer?	
• Opplever	du	sosiale	utfordringer	knyttet	til	din	status	som	pårørende?	

o Eventuelt	hvilke	utfordringer?	
• Føler	du	skyld	for	situasjonen	du	har	havnet	i	(oppdragelse,	familiære	årsaker)?	
• Opplever	du	at	straffen	har	stigmatisert	deg	i	samfunnet?	

o Eventuelt	på	hvilken	måte?	
• Opplever	du	skyld	eller	skam	knyttet	til	din	erfaring?	

o Hvilke	metoder	bruker	du	eventuelt	for	å	håndtere	dette?	
• Opplever	du	frykt	knyttet	til	din	erfaring	i	dagliglivet?	Er	du	redd	for	noe?	

o Hva	frykter	du	eventuelt?	
• Opplever	du	å	bli	behandlet	annerledes	med	bakgrunn	i	din	erfaring?	

o Eventuelt	barnet	i	møte	med	samfunnet	(barnehage/skole	osv.)?	Vet	
barnets	skole/barnehage	om	fengslingen?	

	
3. Avslutning	

• Oppsummering	og	gjennomgang	av	sentrale	funn	
• Eventuelt	tilleggsinformasjon;	

o Er	det	noe	annet	du	vil	tillegge?	

	
• Stopp	lydopptak	
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Vedlegg #6: Taushetserklæring for tolk 
 

 
 


