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Sammendrag 

Tittel: «De sier jeg er farlig…» En studie av kvinner dømt for vold mot egne barns 

opplevelser og erfaringer. 

Av: Vilde Ystanes 

Veileder: Thomas Ugelvik 

Levert ved: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, våren 2018 

 

Foreldrevold er et tema som har fått en økende interesse de siste årene. Tanken om at mødre 

også kan være den voldelige parten har for mange virkelig blitt en realitet den siste tiden. 

Bakgrunnen for denne oppgaven ligger i et ønske om å vite mer om fenomenet «mødres vold 

mot barn». Den overordnede problemstillingen, som besvares i oppgaven, omhandler hvordan 

informantene definerer seg selv og sine handlinger i lys av det å være dømt for vold mot egne 

barn.  

Oppgavens empiri bygger på intervjuer med seks kvinner som er dømt for vold mot egne 

barn. Alle kvinnene er av utenlandsk bakgrunn, og intervjuene er gjennomført mens de soner 

sin straff. Funnene viser at kvinnene møter på spesifikke utfordringer knyttet til deres 

situasjon. Disse utfordringene omhandler det å være mor og innsatt, og kvinnenes møte med 

velferdssamfunnets kontrollpraksis, med barnevernet i spissen. Oppgaven viser også hvordan 

kvinnene velger å løse disse utfordringene.  

Både utfordringene og kvinnenes løsninger diskuteres med utgangspunkt i utvalgte teorier. 

Teorien om «pains of imprisonment», hentet fra Sykes (1958), benyttes for å se på kvinnenes 

utfordringer knyttet til fengselsoppholdet. Hovedfunnet fra dette perspektivet viser at 

kvinnenes største utfordring er savnet av barna og savnet av morsrollen. Det å få 

omsorgsansvaret for barna flyttet over på noen andre skaper frustrasjon hos kvinnene, da de 

selv mener at barna har det best hos sin egen mor. 

I diskusjonen om kvinnenes møte med det norske barnevernet og velferdsstatens 

kontrollpraksis benyttes begreper og teorier hentet fra blant annet Smith og Ugelvik (2017). 

Her diskuteres sammenblandingen av straff og velferd i skandinaviske straffesystemer. Det 

vises til at kvinnenes familieorienterte tankegang kommer i konflikt med det norske 

barnevernets fokus på barnet i sentrum. Dette viser seg å være en gjennomgående utfordring 
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for flere familier som har havnet i barnevernets søkelys, og den internasjonale kritikken mot 

det norske barnevernet blir også diskutert. Funn i oppgaven viser at stigmatiseringen av 

kvinnene, som voldelige mødre, igjen skaper flere utfordringer og problemer for 

informantene.  

Løsningene kvinnene tyr til for å bedre sin situasjon, og for å beholde bildet av seg selv som 

en god mor, forklares med utgangspunkt i begrepet «nøytraliseringsteknikker», hentet fra 

Sykes og Matza (1957). Et utvalg av funnene er at kvinnene sammenligner seg med andre 

mødre, de unnskylder sine handlinger, og de flytter ansvaret over på noen andre.  

Oppgaven viser at kvinnene blir utfordret fra to sider samtidig. Straffesystemet og det norske 

barnevernet. I tillegg til dette møter kvinnene på utfordringer som er knyttet til det at deres 

syn på vold og oppdragelse, ikke samsvarer med de norske normene og reglene. Kvinnenes 

kulturelle verdier blir utfordret i møte med den norske kulturen. Hva som defineres som en 

god mor diskuteres også, og det viser seg at kvinnenes syn på hvilke egenskaper en god mor 

skal ha, heller ikke alltid samsvarer med de norske normene og verdiene.  
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1. Innledning 

Det finnes en kulturell oppfatning om hvilke egenskaper som må være til stede for at man skal 

kunne kalle en kvinne for en god mor. Det finnes noen uenigheter når det gjelder konkrete 

spørsmål – hvor lang fødselspermisjon er for eksempel «lang nok»? – men samtidig er det en 

bred enighet om en rekke verdier som hører til morsrollen. Den gode mor er synonymt med 

en kjærlig, uselvisk og oppofrende mor. Tuft og Vibe (1987) skriver at en mor er skapt for å 

gi trygghet og varme til barna. Ifølge Edel og Edel (1959) er normen om at en mor skal ta 

vare på, og ha omsorg for, sine barn det mest grunnleggende moralske påbudet vi har. I tillegg 

er en god mor en tilstedeværende mor (Litzke, 2008).  

Motsetningen til en god mor er en dårlig mor. En dårlig mor er en som ikke gir kjærlighet. 

Hun er streng, egoistisk, fraværende, og hun tilbyr ikke barna trygghet eller varme. Den 

dårlige mor kan ses på som unaturlig fordi mange mener at morskjærligheten ligger naturlig 

for kvinner (Tuft og Vibe, 1987). Mellom den gode og den dårlige mor er det et spekter av 

forskjellige nivå som mødre kan befinne seg på, men hovedpunktene fra definisjonen av «den 

gode mor», å gi omsorg, kjærlighet og trygghet, er viktige faktorer som må være til stede for 

at en kvinne skal bli sett på som en god mor.  

Denne oppgaven handler om mødre, og den handler om konflikter mellom ulike tanker om, 

og forståelser av, morsrollen. Oppgaven handler mer spesifikt om seks mødre som har begått 

voldelige handlinger mot sine egne barn. Disse mødrene blir sett på som dårlige mødre av 

samfunnet rundt seg. De er dømt av rettssystemet, de har blitt straffet, og de sitter i fengsel. 

Det er der jeg har intervjuet dem til denne oppgaven. Disse kvinnene kjemper samtidig en 

kamp mot seg selv, mot barnevernet, mot rettssystemet, og mot samfunnets normer og 

verdier, som fordømmer dem. 

Vold mot barn er noe de aller fleste reagerer på med avsky, og i Norden har vi de siste årene 

beveget oss mot en nulltoleranse for vold mot barn (Kruse og Bergman, 2014). Interessen og 

fokuset på slike handlinger har også fått økt oppmerksomhet i mediebildet de siste årene. 

Overskrifter som «For «Jonas» ble mamma det farligste i livet» (Nipen og Westerveld, 2017), 

«Barn livstruende skadd – mor og stefar i Namdal siktet for vold» (Eriksen og Ruud, 2017) og 

«Mor først dømt, så frikjent for vold mot barna sine» (Stensholt, 2016) lyser mot oss nesten 

daglig. Samtidig er dette et tema som det jobbes mye med både i politikken og i lovarbeider. 
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Rapporter som «Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015» 

(Mossige og Stefansen, 2016) og «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold…». En 

forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn (Kruse og Bergman, 2014) 

blir gjennomført for å gi en oversikt over situasjonen i Norge i dag. Informasjon om 

hjelpetiltak er lett tilgjengelig, og politiets arbeid og innsats mot vold mot barn har økt i 

omfang de siste par årene. Sistnevnte kan vi se eksempler på via korte filmsnutter som ruller 

over skjermen på sosiale medier. Det blir også lagt vekt på arbeid rettet mot vold mot barn 

innen utdanninger som lærere, førskolelærere, helsearbeidere, jus mm. Denne økningen i slike 

saker i mediebildet, politikken og lovarbeid mm. viser til et samfunnsengasjement, samt 

viktigheten av temaet vold mot barn. Mødres vold mot egne barn har i løpet av kort tid gått 

fra å være mer eller mindre ikke-anerkjent fenomen, til et synliggjort sosialt problem.  

Denne oppgaven tar også for seg kulturelle forskjeller knyttet til både det å være mor og til 

forskjellige definisjoner av handlinger, som for eksempel god oppdragelse. Alle kvinnene i 

denne oppgaven er av utenlandsk bakgrunn, og en del av deres utfordringer ligger i 

stigmatiseringen de føler rettes mot dem fra den norske kulturen. Dette handler i stor grad om 

den norske oppdragerkulturen, og ulike definisjoner av bruk av makt, som vold. Kvinnene 

havner i en kulturkrasj hvor de opplever at deres handlinger, som har utgangspunkt i deres 

egen kultur og deres egen oppvekst, blir sett på gjennom den norske kulturens briller og 

dermed blir også disse handlingene omkonstruert fra god barneoppdragelse til vold.  

Oppgaven handler i tillegg om fengselsstraff, nærmere bestemt hvilke utfordringer kvinnene 

møter på som et resultat av å være innsatt i fengsel. Savnet av barna, og kampen for å få dem 

tilbake, former hele soningshverdagen deres. Kvinnenes situasjon gjør det umulig å være til 

stede for barna sine og det gjør det vanskelig å gjennomføre oppgaver og plikter knyttet til 

morsrollen. Oppgaven viser kvinnenes indre og ytre kamp med utfordringene som er knyttet 

til det å sitte i fengsel, men også det å være i barnevernets søkelys. Kvinnene opplever at to 

ulike statlige kontrollapparater griper inn i livene deres samtidig. På den ene siden har 

strafferettssystemet dømt dem, og kriminalomsorgen har ansvar for å gjennomføre 

fengselsstraffen deres. På den andre siden finnes velferdsstatens system for kontroll og 

omsorg, representert ved barnevernet. Oppgaven omhandler i stor grad kvinnenes utfordringer 

og smerter ved å være i denne situasjonen, men den ser også på hvilke løsninger kvinnene 

benytter seg av for å ha en best mulig hverdag, og for å klare å takle situasjonen de befinner 

seg i.  



3 

 

1.1 Problemstilling 

Oppgavens tema, kvinner dømt for vold mot egne barn, vil belyses, diskuteres og undersøkes 

gjennom følgende overordnede forskningsspørsmål: 

Hvordan definerer kvinnene seg selv og sine handlinger i lys av å være dømt for vold mot 

egne barn? Hvilke utfordringer står kvinnene overfor i deres situasjon, og hvordan velger de 

å løse disse utfordringene? 

Kvinnenes utfordringer er knyttet til både det å være en mor, voldelig kvinne, innsatt og 

minoritetskvinne i møte med norsk kriminalomsorg, det norske velferdssamfunnet 

kontrollpraksis og det norske barnevernet. Underspørsmålene som følger er: 

Hvilke utfordringer er knyttet til det å være mor og innsatt? 

Hvilke utfordringer er knyttet til det å ha kommet i barnevernets søkelys, og hvordan 

forholder se seg til barnevernets kontroll? 

Hvordan opplever kvinnene å bli møtt av det norske samfunnets normer og regler? 

Oppgaven søker å utvide kunnskapen om mødre dømt for vold mot egne barns opplevelser og 

erfaringer, samt utvide kunnskapen om disse kvinnenes møte med norske normer og regler, 

og det norske barnevernet. Hensikten med oppgaven er å se på kvinnenes egne erfaringer og 

opplevelser av den situasjonen de har havnet i, samt å se på hvordan de takler 

stigmatiseringen, som følger av deres brudd på normene og reglene som er knyttet opp til det 

å være en god mor. Dermed er en viktig del, av det overordnede forskningsspørsmålet, 

hvordan kvinnene velger å løse disse utfordringene.  

 

1.2 Oppgavens oppbygning 

Oppgaven består, foruten dette innledende kapitlet, av seks kapitler.  

Kapittel 2 er en presentasjon av oppgavens bakgrunn, tidligere forskning knyttet til temaet, og 

de teoretiske perspektivene som anvendes. Prosjektets bakgrunn (kapittel 2.1) vises gjennom 

den økte synligheten av barns rettigheter, samt en presentasjon av hvordan kriminelle kvinner, 
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og voldelige mødre, blir forsket på, og hvordan de plasserer seg i, og blir sett på av, 

samfunnet. Tidligere forskning på feltet om foreldre og mødres bruk av vold blir presentert i 

kapittel 2.2, med fokus på norsk forskning. Det teoretiske utgangspunktet for oppgaven blir 

deretter gjennomgått i kapittel 2.3. Her fokuseres det på hovedelementene fra tre perspektiver, 

som til sammen utgjør oppgavens teoretiske fundament. Dette er: (1) det Sykes (1958) kalte 

«The pains of imprisonment» eller fengselsstraffens frustrasjoner, (2) litteratur som diskuterer 

sammenblandingen av straff og velferd i skandinaviske straffesystemer, representert ved Pratt 

(2007) og Smith og Ugelvik (2017), og (3) teorien om nøytraliseringsteknikker slik vi kjenner 

den fra Sykes og Matza (1957), senere videreutviklet av Maruna og Copes (2005).  

Kapittel 3 omhandler det metodiske grunnlaget for oppgaven. Kapitlet tar for seg bakgrunn 

for metodevalg, den analytiske tilnærmingen og forforståelsen, intervjuprosessen og hensynet 

til informantene, samt utfordringer knyttet til gjennomføringen av intervjuene.  

Kapittel 4,5 og 6 er oppgavens analysekapitler. Her knyttes informantenes fortellinger 

sammen med det teoretiske grunnlaget for oppgaven, samt annen sekundærlitteratur. Kapittel 

4 tar for seg kvinnenes utfordringer knyttet til det å sitte i fengsel og den resulterende fysiske 

avstanden til barna. Her er teorien «pains of imprisonment» utgangspunktet og kapitlet 

beskriver flere morsspesifikke «pains of imprisonment», herunder kvinnenes følelse av å ikke 

være ordentlig kvinne, omsorgsovertagelsen av barna, savnet av barna og utfordringer knyttet 

til det at barna vokser opp uten sine mødre. Kapittel 5 presenterer kvinnenes utfordringer 

knyttet til velferdssamfunnets kontrollpraksis. Barnevernets arbeid er en stor del av kapitlet 

som er delt inn i utfordringer knyttet til det å sitte i fengsel, og samtidig være i barnevernets 

søkelys, kontakten mellom mor og barn, kritikken mot barnevernet, og de normative 

utfordringene kvinnene møter i rettssystemet. Kapittel 6 er knyttet til teoriene om 

nøytraliseringsteknikker, og vil vise til hvordan kvinnene håndterer og løser utfordringene 

som er presentert i kapittel 4 og 5. Kapittelet er delt opp i kvinnenes syn på andre kriminelle, 

fornektelse av ansvar, hvordan kvinnene tilpasser sin livsstil i fengslet, kvinnenes 

unnskyldninger, hvordan kvinnene fokusere på de gode handlingene og barnevernet som en 

felles fiende. Etter hvert analysekapittel kommer en rask oppsummering. 

Til slutt kommer avslutningen i kapittel 7. Den knytter oppgaven sammen med særlig fokus 

på analysekapitlene og oppgavens funn.  
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2. Bakgrunn, tidligere forskning, teori 

I dette kapittelet presenteres bakgrunnsinformasjon og tilnærmingen til oppgaven som er 

viktig for å forstå helheten i arbeidet. Tidligere forskning på feltet foreldres, kvinners og 

mødres bruk av vold, med hovedfokus på norsk forskning, vil også gjennomgås. Til slutt i 

kapittelet gis en oversikt over hovedteoriene som blir brukt videre i analysekapitlene. Dette er 

teoriene «pains of imprisonment», velferdssamfunnets kontrollpraksis og 

nøytraliseringsteknikker.  

 

2.1 Prosjektets bakgrunn og tilnærming 

Det vi i dag kaller vold mot barn har nok alltid eksistert, men det å se på slike handlinger som 

vold har ikke alltid vært tilfellet. Refselsesretten, foreldres rett til å fysisk kunne refse sine 

barn, ble ikke opphevet før i 1972 (Ot.prp. nr. 104 (2008-2009:24). Allerede i 1891 var 

refselsesretten oppe til debatt, og det ble da fastslått at foreldre kun hadde rett til måteholden 

legemlig refselse av barna. I tilfeller hvor foreldrene gikk for langt var det fare for straff 

(Bratholm, 1969). Selv med opphevelsen av refselsesretten i 1972 ble det ikke fremstilt et 

forbud mot det vi i dag ville kalle oppdragervold før i 1987, med barneloven § 30 tredje ledd 

(Haugli, 2010). Til og med så sent som i 2005 ble det diskutert om oppdragervold skulle 

straffes på samme måte som andre voldshandlinger, noe som førte til en ytterligere 

presisering, i form av et forbud mot vold, i barneloven § 30. I denne sammenhengen uttalte 

regjeringen at «det at fornærmede er et barn, er et forhold som må senke grensen for hva som 

skal inkluderes som en forbrytelse» (Haugli, 2010:14-15). Tanken om at slike voldelige 

handlinger, i visse tilfeller, var nødvendig i oppdragelsen av barna, var begrunnelsen for at 

volden ikke ble sett på som ulovlig og at straff uteble.  

Samtidig hadde vold en annen plass i menneskers liv før i tiden. Vold ble sett på som 

«normalt», i tillegg til nødvendig, i barneoppdragelse (Sandmo, 1999). Dette er tanker, vi som 

samfunn, er langt fra i Norge i dag. Vi har, som sagt, gått mot en nulltoleranse mot vold mot 

barn, og begrunnelsene for dette er komplekse. Lovendringer, synet på vold og 

oppdragervold, og kunnskap om negative konsekvenser av vold er alle grunner til dette. Barns 

rettslige posisjon og barneverntjenestens arbeid er andre begrunnelser. Balvig (2000) skriver 
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at samfunnsutviklingen i Norden de siste hundre årene har gått i retning av en større 

mellommenneskelig respekt for fravær av fysiske krenkelser, dette er tydelig når det gjelder 

voldelige handlinger begått mot barn.  

Denne nulltoleransen for vold mot barn gjør det viktig å forske på hvem som utfører slike 

handlinger, og mødres vold mot barn er et stort og viktig tema. Kvinners og mødres vold mot 

barn har blitt viet mindre oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt, enn menns vold 

(Kruse og Bergman, 2014). Historisk sett har kvinnelige voldsutøvere vært lite representert i 

forskning sammenlignet med menn, men forskningen finnes og den er interessant. Når det 

gjelder familiens disiplinering har den historisk sett, i stor grad, vært mennenes og fedrenes 

ansvar. Fra gammelt av har hjemmets oppgaver fordelt seg på mødre og fedre. Mødrene 

skulle ivareta hjemmet, mens far hadde makten og bestemmelsesretten (Lorentzen, 2012). 

Endringene har vært mange de senere årene, og det kan nå sies å ha blitt mer likedeling i form 

av arbeid, omsorg og barneoppdragelse (ibid.). Til tross for denne bevegelsen mot 

likefordelingen, ser vi også i dag at mor er mye alene hjemme med barna særlig i de første 

månedene av barnas liv (Meling, 2007). For å sette det på spissen betyr jo det også at mors 

vold mot barn er mer tilgjengelig i disse månedene. Som jeg skal vise til senere har forskning 

vist at jo yngre barnet er under den første voldsopplevelsen, jo flere slike voldshendelser 

finner sted i barnets liv (Mossige og Stefansen, 2016). 

 

2.1.1 Synliggjøring av barns rettigheter 

Samtidig som vold mot barn har fått økt forskningsoppmerksomhet, har temaet også blitt mer 

synlig i media. Antall nyhetssaker som omhandler søkeordene «barn utsatt for vold» økte 

brått i 2005, og siden da har det fortsatt å stige1. I mars 2018 er vi allerede oppe i samme 

antall saker, som omhandler dette temaet, som vi så i løpet av hele 2002 (Retriver-info.com, 

2018). Grunnene til medias økende oppmerksomheten på slike temaer er sammensatte, men 

en av hovedgrunnene kan sies å ligge i innføringen av FNs barnekonvensjon i 2003. 

Barnekonvensjonen endret synet på barnet ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. 

Barnet har gått fra å være et objekt til et subjekt med egne rettigheter, og som et selvstendig 

individ (Horverak, 2006). FNs barnekonvensjon ble inkorporert i norsk lov med forrang 

                                                 
1 Søk i A-tekst. A-tekst er et mediearkiv som gir tilgang på informasjon fra både papir- og nettaviser 

(https://www.retriever.no/product/mediearkiv/) 
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fremfor annen lovgivning ved motstrid (Haugli, 2010, Edvardsen og Mevik, 2014).  Selv om 

utviklingen, sakte men sikkert, hadde gått i denne retningen over lenger tid i Norge, var det 

med innføringen av FNs barnekonvensjon at dette ble en lovfestet realitet. Samtidig ble det 

også lagt vekt på at barn skal høres, at deres mening har en betydning, og at de skal tas 

hensyn til. Dette illustreres godt gjennom endringene som fant sted i «Lov om barn og 

foreldre» og «Lov om barneverntjenester» i 2003, da barns rett til å bli hørt ble senket fra 12 

år til 7 år (Bufdir.no, 2016). I dag er det en selvfølgelighet at barn skal kunne si sin mening i 

saker som omhandler dem, og hjelpeorganisasjonene er tilgjengelige når noen frykter at barn 

har vært utsatt for kriminelle eller krenkende hendelser.  

I saker som omhandler vold mot barn ser vi allikevel at fengselsstraffene består av relativt 

korte dommer (Haugli, 2010, Edvardsen og Mevik, 2014). Dette handler om at det er andre 

hjelpeinstanser som skal bidra i de tilfellene hvor barn er utsatt for vold fra sine 

omsorgspersoner, i tillegg til straffeloven (ibid.). Barnevernloven er en del av velferdsstatens 

utvikling, og barneverntjenestens oppgaver er å gi barn og unge hjelp og støtte i vanskelige 

situasjoner, samt å sikre barn og unge trygge oppvekstsvilkår (Bufdir.no, 2017). 

Barnevernloven har eksistert siden 1896, som vergerådsloven, og barnevernets historie er 

lang, innholdsrik og komplisert (Fjellvik, 2013). Her vil jeg kun vise til den utviklingen som 

er relevant for videre lesning av denne oppgaven.  

Vergerådsloven kom som et svar på samfunnets, og rettssystemets, problem med unge 

kriminelle (Ericsson, 2005). Den røde tråden i barnevernets utvikling har vært nettopp disse 

unge kriminelle, og hvilken rolle barnevernet skal ha i deres situasjon. Barnevernets posisjon 

og rolle har blitt diskutert, og det har skiftet mellom barnevernet som kontroll eller hjelp, 

barnevern eller strafferett, og for barnas beste eller for samfunnets beste (ibid.). I 

barnevernsloven av 1953 var det et ønske om at barnevernet også skulle omhandle vern og 

oppdragelse, og på denne måten kunne man unngå at flere unge ble kriminelle (ibid.). 

Allikevel lå fokuset på de unge kriminelle og barnevernets spenn mellom hjelp og kontroll. På 

1980-90-tallet kom det en endring av barnevernets arbeidsmåte (Marthinsen, 2003). Nå skulle 

barnet være i sentrum, og barneverntjenesten gikk i retningen av å bli et velferdsbarnevern 

hvor flere profesjoner skulle samarbeide om og med familien (ibid.). Mishandling og 

omsorgssvikt ble også viktige fokusområder for barnevernet, og NOU 1982:26 

(barnemishandling og omsorgssvikt) førte til en endring i lovgivningen hvor alle offentlige 

ansatte ble pålagt å melde fra til barnevernet ved mistanke om slike handlinger (ibid.). Barnets 
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ve og vel ble nå satt i sentrum, og med den nye barnevernloven av 1992 gikk utviklingen i 

retning av å se på barnet som et subjekt med meninger og påvirkningsrett. Denne utviklingen 

blomstret på starten av 2000-tallet, jf. avsnittet over. Formålet med barnevernloven i dag er «å 

sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får 

nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår» 

(Barnevernloven, 1992, §1-1).  

Loven og systemet har vært i stadig endring, men fremdeles står barnevernet sterkt som en 

offentlig organisasjon i vårt samfunn. I dag er barneverntjenestens arbeid fordelt på både 

støtte og kontroll med fokus på barnets beste, og barnevernet har også et ansvar for å gripe inn 

i spesifikke situasjoner hvor dette er til barnas beste (Bufdir.no, 2017). I saker som omhandler 

vold mot barn, slik som i denne oppgaven, skal barnevernet, sammen med barneloven, FNs 

barnekonvensjon og straffeloven, sikre barnas trygghet (Edvardsen og Mevik, 2014). 

Straffens virkning, som i denne oppgavens saker er fengselsstraff, skal ifølge myndighetene 

understreke samfunnets syn og nulltoleranse for vold mot barn, samt gi trygghet, beskyttelse 

og en følelse av rettferdighet til ofrene (Ot.prp nr. 90 (2003-2004):78). Barneverntjenestens 

oppgave blir da å sikre barnas omsorg og trygghet. I mange av tilfellene som vises til i denne 

oppgaven er det snakk om fosterhjem og omsorgsovertagelse av barna som løsning for å sikre 

barnas rettigheter.  

I dagens gjeldene rett er hovedmålet og –fokuset en nulltoleranse for vold mot barn. Både 

barneloven og barnevernloven har dette utgangspunktet. Forskjellen mellom disse lovene er at 

barneloven er en privatrettslig lov som regulerer forholdet mellom foreldrene, mens 

barnevernloven er en offentligrettslig lov som skal regulere forholdet mellom foreldrene på 

den ene siden og barnevernet på den andre siden (Regjeringen.no, 2017a, Regjeringen.no, 

2017b). Samlet sett kalles disse lovene barneretten. Barnelovens § 30 tredje ledd lyder slik: 

«Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske 

eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når valden brukast 

som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd 

eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode.» (Barneloven, 1981, § 30 

tredje ledd).  

Her ser vi tydelig at all vold mot barn er forbudt, og det er også konkretisert med at voldsbruk 

i forbindelse med barneoppdragelsen, er ulovlig. I dag har barn også en grunnleggende rett til 

integritet, som omfatter retten til fravær av alle former for seksuelt misbruk, vold og psykisk 

trakassering (Sandberg, 2003). Dette viser at barnets integritet i dag skal vernes på minst lik 
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linje som voksnes. I lovarbeidet ble det også lagt vekt på at barnet generelt bør ha et sterkere 

vern, enn voksne, mot slike krenkelser, på grunnlag av barnets sårbarhet og et skjevt 

maktforhold mellom voksne og barn (Innst. 160 L (2009-2010)).  

 

Foreldre eller foresatte som begår vold mot barn straffes som regel av straffelovens § 282 som 

lyder: 

«Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller 

andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler 

a) sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer,  

b) sin eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett 

nedstigende linje,  

c) sin slektning i rett oppstigende linje,  

d) noen i sin husstand, eller 

e) noen i sin omsorg.» (Straffeloven § 282, 2005) 

 

Ved grov mishandling gjelder § 283 som kan gi fengselsstraff inntil 15 år (Straffeloven § 283, 

2005). Straffelovens § 282 er en særskilt bestemmelse som legger vekt på alvorlighetsgraden i 

voldelige handlinger. Dette speiler også samfunnets voksende syn på slike handlinger som 

alvorlige forhold, og som noe som ikke skal finne sted (Kruse og Bergman, 2014).  

 

Dette avsnittet har vist hvordan barns rettigheter og rettsvern har blitt styrket gjennom FNs 

barnekonvensjon, barneloven, barnevernsloven og straffeloven. Sammen med samfunnets 

endrede syn på voldelige handlinger mot barn blir derfor slike handlinger i dag sett på som 

noe som ikke skal finne sted. Det har gått mot en nulltoleranse for vold mot barn.  

 

2.1.2 Kriminelle kvinner, voldelige mødre 

Nulltoleransen for vold mot barn i vårt samfunn gjør også at slike handlinger er svært 

tabubelagt (Kruse og Bergman, 2014). Voldelige mødrene og deres handlinger blir sett på 

som unormale. Den kriminelle kvinnen som «det dobbelte avvik» er en kjent forestilling 

(Carlen, 1987). Den kriminelle kvinnen bryter tankene om den passive og feminine kvinnen. 

Kriminelle kvinner befinner seg i grenseland på mange områder, også fordi hun verken «er en 

«ekte» kvinne eller «ordentlig» kriminell» (Natland, 2007:16), noe som fører med seg skam 

og avsky. Voldelige mødre blir ofte sett på som «unormale» og «syke» fordi disse 
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handlingene er i strid med idealer om det å være en god mor (Kruse og Bergman, 2014). 

Dermed blir de voldelige mødrene sett på som ekstremt avvikende. De er både uegnede 

kriminelle, uekte kvinner og dårlige mødre.  

Morrissey (2003) skriver at kvinners vold ofte forklares med kvinnenes offerrolle - kvinnene 

bruker vold fordi de selv er ofre for voldelige handlinger. Videre deler Morrissey (2003) 

forestillingen av voldelige kvinner inn i tre kategorier: «monsteret» - på grunn av kvinnenes 

ikke-menneskelige handlinger, «den onde» kvinnen som ikke klarer å styre seg, og kvinnen 

som «det egentlige offer». Slike forestillinger bidrar til å opprettholde synet på den kriminelle 

kvinnen som annerledes, og det plasserer henne utenfor samfunnet. Ifølge Messerschmidt 

(2004) er ulike kulturelle forventninger til kjønnene en faktor som sterkt bidrar til å forklare 

kjønnsforskjeller i kriminell adferd. Han skriver om kjønnsrettet forskning, og at denne 

forskningen bidrar til å understreke de kulturelle forestillingene om kvinners handlingsmåter, 

muligheter og tilgang på kriminell adferd. Messerschmidt (2004) skriver videre at slik 

forskning overser kvinners individuelle forskjeller, og at det bygger opp under 

kjønnsstereotypene, slik man også kan se i Morrisseys (2003) forklaringer på kvinners 

voldsbruk. På den ene siden kan dette ses på som en forklaring på den lille andelen forskning 

som er gjort på voldelige mødre. På den andre siden fører dette til at vi kan stille spørsmål ved 

den mangelfulle forskningen på mødres voldsbruk da det i mange tilfeller fortsatt, også i 

Norden, er mødre som har hovedansvaret for omsorgen og oppdragelsen av barna. Dermed er 

også tilgangen til voldelige, kriminelle handlinger større for mødre enn for andre 

omsorgspersoner (Kruse og Bergman, 2014).  

Store deler av forskningen på voldelige kvinner omtaler således disse kvinnene som 

annerledes og utenforstående, ikke-feminine og unaturlige. Parker (1995, 1997) viser til 

hvordan dette synet også overføres til voldelige mødre. På samme måte som at den voldelige 

kvinnen blir sett på som en dårlig kvinne, får også mødre et slikt stempel når de ikke klare å 

oppfylle de normative forventningene til morsrollen (Kruse og Bergman, 2014). Denne 

stigmatiseringen føler også informantene i denne oppgaven sterkt på.  
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2.1.3 Vold 

Voldsbegrepet er i stadig endring, det er et dynamisk begrep som speiler samfunnets syn på 

en illegitim, uønsket og skadelig maktbruk. Voldsbegrepet har også ulike tolkninger innenfor 

ulike kulturer (Kruse og Bergman, 2014). Opp gjennom historien har voldsbegrepet betegnet 

forskjellige sosiale fenomener og hendelser, og den historiske og samfunnsmessige 

konteksten har også hatt en påvirkning på hvilke hendelser og handlinger som befinner seg 

innenfor, eller utenfor, voldsdefinisjonen. Tidligere har fokuset på vold ligget på den fysiske 

delen av volden. I dag er vi mer opptatt av skadevirkningene volden fører til, og dermed må vi 

også ta med ikke-fysiske voldshandlinger i definisjonen av vold. Et eksempel på dette er den 

psykiske volden. Et annet eksempel er barn som opplever vold i hjemmet, uten å selv være en 

fysisk del av det. Slike handlinger defineres også som vold i dag, og det viser hvordan dagens 

samfunn legger fokuset på skadevirkningene volden kan føre med seg. Endringene av synet 

på vold har vært store i Norge de siste årene.    

Når man snakker om vold i norsk sammenheng brukes ofte Isdals (2000) definisjon. Han 

definerer vold som «[…] enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at 

handlinger skader, smerter, skremmer eller krenker, får den andre personen til å gjøre noe mot 

sin vilje eller slutte å gjøre noe vedkommende vil» (Isdal, 2000:36). Videre deler Isdal volden 

inn i fem kategorier; fysisk, psykisk, seksuell, materiell og latent vold. Vi kan her se at denne 

voldsdefinisjonen dekker bredt, og dermed er det ofte definisjonen til Verdens 

helseorganisasjon (WHO) som brukes i sammenheng med temaer om foreldres vold mot barn. 

Denne definisjonen er:  

«The intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, 

another person, or against a group or community, that either results in or has a high 

likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment or 

deprivation» (WHO, 2002:5).  

WHO understreker at foreldres vold mot barn kan være omsorgssvikt, samt av fysisk, seksuell 

og/eller psykologisk art (ibid.). 

FNs barnekomite, ekspertorganet som tolker FNs barnekonvensjon, har gitt generelle 

kommentarer om definisjonen av vold. De understreker viktigheten av at vold ikke bare 

definerer fysiske handlinger, men også inkluderer ikke-fysisk atferd og de understreker at 

disse formene for vold skal vektlegges likt (Komiteen for barns rettigheter, 2011).  



12 

 

Disse definisjonene av vold viser til en bred forståelse av voldsbegrepet. Fysisk vold, psykisk 

vold, omsorgssvikt og seksuell vold er alle en del av denne brede voldsforståelsen i dagens 

samfunn. Videre i denne oppgaven skilles det ikke mellom fysiske og ikke-fysiske former for 

vold. Oppgaven benytter det brede begrepet av «vold», men det bør nevnes at alle sakene 

denne oppgaven omhandler vedrører fysisk vold. I noen av sakene er det i tillegg snakk om 

psykisk vold, og det er derfor viktig for meg å vise hvordan voldsbegrepet jeg bruker rammer 

bredt.  

 

2.2 Tidligere forskning 

Forskningen på mødres vold mot barn er, som sagt, ikke særlig stor i omfang, og spesielt ikke 

nordisk forskning. Mesteparten av forskningen kommer fra engelskspråklige land, og kan 

ikke alltid overføres til en norsk og nordisk kontekst (Kruse og Bergman, 2014). Dette 

overføringsproblemet er i hovedsak begrunnet i det nordiske velferdssamfunnets unike 

oppbygning, med sterk likestilling og stor tillit til staten. Det norske barnevernets 

intervenerende arbeidsmetode må også forstås i sammenheng med det nordiske 

velferdssamfunnet kontrollpraksis.  

Forskningen som finnes på dette området har også store resultatmessige forskjeller. Det er 

funnet sammenheng mellom mødres vold mot barn hos personer som selv har opplevd vold i 

barndommen, og personer som opplever vold fra sin partner. Det har blitt forsket på 

sammenhengen mellom mødres vold mot barn og deres familierelasjoner, samt forskning i 

ulike sosiale kontekster (Kruse og Bergman, 2014). Det er mange faktorer som kan øke 

risikoen for vold i en familie. Rusproblemer, økonomiske og sosiale problemer, 

marginalisering og etniske minoritetsstatus er alle faktorer som, på en eller annen måte, kan 

bidra til å øke risikoen av vold i hjemmet (ibid.).  Kruse og Bergman (2014) skriver at 

forskjellene i funn om risikofaktorer, som videre fører til en usikkerhet om hva som faktisk er 

risikofaktorer, viser til behovet for mer empirisk forskning på temaet.  

Et spørsmål som melder seg er om forskning på vold kan brukes til å forstå handlinger som 

aktørene selv ikke definerer som «vold». Fire av mine seks informanter definerer ikke sine 

handlinger som vold, men at de har havnet i denne situasjonen fordi noen andre – feilaktig, 

mener de selv – definerer handlingene deres som vold. Kan teorier som skal forklare 
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avvikende atferd og normbrudd forklare det som i situasjonen oppfattes som konform atferd 

og god barneoppdragelse? Dette er et interessant spørsmål som er på sin plass å stille her, men 

oppgaven søker ikke å gå grundigere til verks for å besvare dette.  

 

2.2.1 Risikofaktorer 

Når det gjelder forskning på foreldres voldsbruk har det vært særlig fokus på risikofaktorer 

som kan påvirke bruken av denne volden. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt 

(Kruse og Bergman, 2014). Risikofaktorer er ikke noe denne oppgaven ser nærmere på, da 

antall informanter er relativt lite. Forskningen på dette området nevnes imidlertid kort, da den 

er fin å ha i bakhodet for videre lesing. Risikofaktorer som har blitt forsket på innenfor 

familievold er alder, kjønn (både på foreldre og på barna), utdanningsnivå, 

arbeidslivstilknytning, sosioøkonomisk status og etnisk minoritetsstatus (Kruse og Bergman, 

2014). Risikoen sies å være til stede hos de som er unge foreldre, har lavt utdanningsnivå, 

ingen eller liten tilknytning til arbeidslivet, har lavere sosioøkonomisk status og tilhører en 

etnisk minoritetsgruppe (ibid.). Kjønn har ikke vist seg å ha stor påvirkning. Det finnes 

selvfølgelig unntak fra dette. Det som er interessant, i forhold til denne masteroppgaven, er at 

også disse informantene passer godt inn i nesten alle risikokategoriene som er nevnt. Den 

eneste risikofaktoren som skiller seg fra utvalgsgruppen i denne oppgaven er kategorien 

«unge foreldre». 

 

2.2.2 Kruse og Bergmans intervjustudie 

Kruse og Bergmans (2014) intervjustudie av mødre som har utøvd vold mot sine egne barn, 

fokuserer på kvinnenes opplevelser av voldssituasjonen, mødrenes oppfatning om bakgrunnen 

for voldsbruken, og den sammensatte konteksten av situasjonen kvinnene er i. Informantene 

til studiet er syv kvinner som har anerkjent at de har brukt vold mot egne barn. Disse 

kvinnene er ikke dømte kvinner, men de er rekruttert til studiet gjennom hjelpeapparat og 

behandlingssteder. Intervjustudien har fire sentrale funn: (1) Det komplekse voldsbildet, (2) 

sinne, avmakt og maktesløshet, (3) skyld og skam og (4) moderskap og makt.  
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(1) Det komplekse voldsbilder omhandler kvinnenes opplevelse av vold. De har selv blitt 

utsatt for, og utsatt andre for, voldelige handlinger. Disse kvinnene har ikke bare utsatt barna 

sine for vold, men også partnere og eks-partnere. Hovedpoenget i dette funnet er at kvinnene 

har levd et liv preget av voldelige handlinger, og at deres utsatthet for vold har vært stor 

gjennom oppveksten. (2) Sinne, avmakt og maktesløshet handler om de spesifikke 

situasjonene hvor volden blir begått. Situasjonene er ofte preget av «stress, opplevelser av 

avmakt, frustrasjon og sinne, samt opplevelser av mangel på tillit, respekt og autoritet» (Kruse 

og Bergman, 2014:10). (3) Skyld og skam handler om hvilke følelser kvinnene knytter til 

voldshandlingene. Disse følelsene er ofte preget av skam, skyld og dårlig samvittighet. (4) 

Moderskap og makt omhandler det skjeve maktforholdet mellom foreldre og barn, og volden 

blir «[…] et uttrykk for en asymmetrisk fordeling av maktressurser […]» (Kruse og Bergman, 

2014:11). Her er funnene at voldsbruken har en instrumentell hensikt. Mødrene spiller på 

barnas frykt for å få gjennom de handlingene mødrene ønsker å oppnå.  

Denne intervjustudien er interessant på veldig mange områder, og som forfatterne skriver vil 

de utvide kunnskapen rundt mødres bruk av vold. Det lykkes de med. De store forskjellene fra 

deres studie til denne masteroppgaven er at utvalget av informanter er ulikt. Kvinnene i denne 

oppgaven er dømte kvinner, og de fleste innrømmer ikke voldsbruk. Disse forskjellene i 

utvalget, og utvalgets meninger og følelser, gjør også funnene svært ulike.  

 

2.2.3 «Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og 

utviklingstrekk 2007-2015» 

Andre studier som er relevante for denne oppgaven er «UngVold2007» og «UngVold 2015». 

Disse studiene førte til rapporten «Vold og overgrep mot barn og unge, omfang og 

utviklingstrekk 2007-2015» (Mossige og Stefansen, 2016), et forskningsprosjekt som har hatt 

til hensikt å «[…] undersøke omfanget av vold og overgrep mot barn og unge og hvordan 

omfanget av ulike voldsformer har utviklet seg over tid.» (Mossige og Stefansen, 2016:9). Et 

av områdene rapporten vil belyse er fysisk vold fra foreldre, og forskningsdataene er bygget 

på en kvantitativ undersøkelse gjort av avgangselever i videregående skoler i Norge (ibid.). 

Spesielt interessant for denne oppgaven er spørsmålene som omhandler mødres voldsbruk. 

Hele 14% av elevene opplyser at de har blitt utsatt for vold fra mor/stemor, 12% opplyser det 
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samme om far/stefar. Barnets kjønn hadde tilnærmelsesvis ingenting å si. Det vises til en 

generell nedgang i voldsbruk fra foreldre mellom 2007 og 2015. Rapporten kommer videre 

inn på familieforhold og voldsutsatthet. En av faktorene som undersøkes her er om 

innvandrerbakgrunn har en påvirkning på voldsutsattheten. Dette er interessant med tanke på 

at alle informantene i denne oppgaven er av utenlandsk bakgrunn. Når det gjelder foreldres 

bruk av vold viser rapporten at ungdommer med foreldre fra vestlige og ikke-vestlige land er 

mer utsatt for vold enn ungdom med foreldre fra Norge eller Norden (Mossige og Stefansen, 

2016).  

Rapporten ser også på faktorer som familiens økonomi, og rusproblemer hos foreldrene. 

Hovedfunnet er at unge er mest utsatt for vold hvis familien kommer inn under noen av 

kategoriene «ikke-vestlig bakgrunn», «dårlig økonomi» og «foreldre med rusproblemer (sett 

at foreldrene ruset seg mer enn 10 ganger)». Spesielt interessant er det at risikoen for vold 

øker med fire ganger når mor kommer fra et ikke-vestlig land, sammenlignet med barn og 

unge med mødre fra Norden. Et siste interessant funn i rapporten er at jo yngre barnet er 

første gang det ble utsatt for vold, jo flere voldserfaringer har barnet (ibid.).  

 

2.2.4 Minoritetsforeldres oppfatninger av barnevernet 

Fylkesnes m.fl. (2017) gjennomfører for tiden et større forskningsprosjekt, Flerkulturelt 

barnevern: foreldre og ungdommers erfaringer, som utforsker de institusjonelle praksisene i 

barnevernet fra minoritetsforeldres perspektiv. De har intervjuet ti foreldre om deres kontakt 

og erfaringer med det norske barnevernet (Fylkesnes m.fl., 2015). I denne oppgaven er det 

særlig to artikler, laget i forbindelse med denne forskningen, som er interessante. Disse 

artiklene har mange likheter med funnene i denne oppgaven, og understreker viktigheten av 

kunnskap om temaet minoritetsforeldres møte med barnevernet.  

Den første artikkelen er «Frykten for barnevernet» (Fylkesnes m.fl., 2015), som fokuserer på 

minoritetsforeldrenes opplevelser av frykt i møte med barnevernet. Forskerne fant at denne 

frykten ikke primært kom fra foreldrenes egne erfaringer, men at det skyltes negative 

oppfatninger og representasjoner av barnevernet i minoritetsmiljøene generelt (ibid.). Disse 

oppfatningene og representasjonene kunne deles inn i kategoriene «1) Barnevernet bare tar 

barn, 2) Barnevernet går ikke i dialog med foreldre, og 3) Barnevernet diskriminerer» 
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(Fylkesnes m.fl., 2015:80). Forskerne fant at denne frykten «kan forstås som frykt for 

krenkelser i møte med barnevernet; å bli fratatt barna, å bli usynliggjort og bli diskriminert» 

(ibid.:80). 

Den andre artikkelen som er interessant for denne oppgaven er fra 2017. Den handler om 

hvordan mangelen på kunnskap om norske normer og regler utfordrer minoritetsforeldrenes 

oppdragelsesmåter. Fire analysetemaer kommer opp i denne artikkelen og dette er 1) 

opplæring i oppdragelse, 2) utfordre ekspertvitenskap på oppdragelsesfeltet, 3) lære å være en 

klient hos barnevernet, og 4) konstruksjon av barnevernets feil og mangler (Fylkesnes m.fl., 

2017). Forskerne konkluderer med at samspillet mellom et sterkt fokus på kunnskap om 

oppdragelse, og byråkratiske og økonomiske strukturer, fører til at minoritetsforeldrene blir 

sett på som mangelfulle når det gjelder kunnskap om oppdragelse. Dette fører igjen til 

marginalisering av denne gruppen foreldre (ibid.). 

Dette forskningsprosjektet har mange likheter med mine informanters tanker og syn på det 

norske barnevernet. Frykten for barnevernet, frykten for å bli fratatt barna, samt 

diskriminering, er noe mine informanter også uttrykker. Denne dyptliggende fryktfølelsen 

oppleves som konstant gjennom intervjuene. Derfor er det også viktig å vise til at dette ikke 

bare gjelder informantene i denne masteroppgaven, men også andre minoritetsforeldres – slik 

som i forskningen til Fylkesnes m.fl. (2015, 2017), i møte med det norske barnevernet.  

 

2.3 Teoretisk rammeverk 

Oppgaven er bygget på tre forskjellige teoretiske perspektiver for å forstå kvinnenes utsagn 

og fortellinger. Disse teoriene er «Pains of imprisonment», velferdssamfunnets 

kontrollpraksis og nøytraliseringsteknikker. Analysen i oppgaven er dermed lagt opp slik at 

kapittel 4 (med «pains of imprisonment» som hovedteori) og kapittel 5 (med velferdsstatens 

kontrollpraksis som hovedteori) viser til kvinnenes utfordringer og problemer knyttet til deres 

situasjon. Kapittel 6 (med nøytraliseringsteknikker som hovedteori) viser til hvordan 

kvinnene har valgt å løse, eller forsøker å løse, disse utfordringene og problemene. I det 

følgende presenteres de tre teoriene. 
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2.3.1 “The Pains of imprisonment” 

Sykes (1958) lanserer sine såkalte “pains of imprisonment” i boken The society of captives. A 

study of a maximum security prison. Sykes bygger på Clemmers (1940) arbeid om 

«prisonization», som er en prosess hvor fengslets normer og fengselskultur blir en del av den 

innsattes tanker, følelser og adferd, og hvor den innsatte går fra å være et individ til å bli en 

gruppe (Soffer og Ajzenstadt, 2010). For Sykes er det alle de små og store frustrasjonene og 

påkjenningene. som fengselet skaper for de innsatte, som videre skaper fengselskulturen som 

en form for svar. I en del av sitt arbeid ser Sykes på hvordan fengselslivet er for de innsatte 

fra deres eget perspektiv, og noe av det han finner er spesifikke utfordringer de innsatte 

opplever i sin situasjon. Frihetsberøvelsen er straffen som påføres de kriminelle som et signal 

fra samfunnet om at de har gjort noe ulovlig, og i mange moderne samfunn er dette den eneste 

straffen de skal påføres (Sykes, 1958). På den andre siden har Sykes funnet at innsatte påføres 

flere påkjenninger ved å sitte i fengsel, og det er dette han kaller «pains of imprisonment» 

(ibid.). Videre skriver Sykes om hvordan disse moderne «pains of imprisonment» ses på, av 

samfunnet, som mer humane alternativer til de fysiske avstraffelsene som fant sted før i tiden. 

På den andre siden mener han selv at disse moderne utfordringene kan ses på som minst like 

smertefulle som den eldre metoden. Han deler «pains of imprisonment» inn i fem kategorier. 

Dette er frihetsberøvelsen, mangelen på varer og tjenester, berøvelse av heteroseksuelle 

forhold, tap av selvbestemmelse og berøvelse av sikkerhet (Sykes, 1958).  

 

I Sykes sin studie er det snakk om menn. Selv om kvinner også kan oppleve lignende 

utfordringer har blant annet Comfort (2008), Enos (1998) og Carlen, (1990) skrevet om 

hvordan kvinner, og spesielt mødre, kan oppleve andre «pains of imprisonment» enn menn. 

For mødre dreier «pains of imprisonment» seg i tillegg om familierelasjoner, spesielt 

separasjonen fra barna, og tap av morsrollen og dens oppgaver (Enos, 1998). Enos skriver at 

det er spesielt utfordrende for kvinnelige innsatte å miste samværet med barna samtidig som 

de mister retten over å bestemme hvem som skal ha omsorgsansvaret over deres barn. 

Uvitenheten og usikkerheten som følger av dette er en av de største utfordringene Enos ser 

hos fengslede mødre (ibid.).  

 

Soffer og Ajzenstadt (2010) skriver at alle innsatte blir utsatt for «pains of imprisonment», 

men kvinnelige innsatte er spesielt sårbare overfor disse utfordringene. «Pains of 

imprisonment» fører til større lidelse for kvinnene, samtidig som smertene og utfordringene 
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oppleves mer intenst sammenlignet med mannlige innsatte (Soffer og Ajzenstadt, 2010). Som 

sagt er kvinnenes «pains of imprisonment» i stor grad knyttet til deres barn, og dermed kan 

lidelsen og intensiteten i utfordringene forklares med dette. Sammenlignet med fengslede 

fedre har kvinnene allikevel større utfordringer. Soffer og Ajzenstadt (2010) skriver at noen 

av kvinnenes største utfordringer, når det gjelder deres barn, er å holde kontakten med dem, 

samt å planlegge og avtale besøk av barna.   

I analysearbeidet med denne oppgaven legges spesielt vekt på de morsspesifikke «pains of 

imprisonment». Det har imidlertid også vist seg at noen av utfordringene og påkjenningene 

Sykes (1958) skriver at menn opplever, også er fremtredende for kvinnene som er intervjuet. 

Frihetsberøvelsen ligger som grunnlag for så å si alle utfordringene kvinnene møter i fengslet. 

I den skandinaviske fengselsmodellen skal frihetsberøvelsen være den eneste straffen de 

kriminelle får for sine handlinger (Pratt, 2007), men med frihetsberøvelsen følger det flere 

utfordringer. Frihetsberøvelsen representerer en tilsiktet moralsk avvisning av disse personene 

fra samfunnets side (Sykes, 1958). Frihetsberøvelsen fører ikke bare med seg fysiske 

begrensninger mens kvinnene sitter i fengsel, den fører også med seg et stempel som dårlig 

mor og kriminell, samt utfordringer og påkjenninger som er knyttet til hverdagslivet og tiden 

de tilbringer i fengsel. 

 

Ved hjelp av teoriene om «pains of imprisonment» ser denne oppgaven på hvilke utfordringer 

de intervjuede kvinnene opplever. 

 

2.3.2 Velferdssamfunnets kontrollpraksis 

Selv om kvinnene, som presenteres i denne oppgaven, sitter i fengsel, og har fått en 

fengselsstraff, er ikke dette nødvendigvis det vondeste og verste de opplever. Kvinnenes 

smerte ligger særlig i fraværet av kontakt med barna deres, og usikkerheten rundt 

framtidsutsiktene som en familie. I den skandinaviske fengselsmodellen skal 

frihetsberøvelsen, som sagt, være den eneste straffen de kriminelle får for sine handlinger 

(Pratt, 2007). Det er dette som ligger i fengselsstraffens «normaliseringsprinsipp». Denne 

tankegangen, sammen med tanken om rehabilitering av de innsatte, er det som gjør de 

skandinaviske landenes straffesystem spesielt. Dette er sentrale elementer i det som gjerne 

blir kalt skandinavisk eksepsjonalisme. Pratt (2007) skriver at denne tanken om straff springer 

ut av disse samfunnenes likestilte kulturelle verdier, og de sosiale strukturene av samfunnet 
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som også har ført til et velfungerende velferdssamfunn. Velferdssamfunnet bygger igjen sitt 

utgangspunkt på tillitten mellom borgerne og staten, og i dette tilfellet tillitten til at staten 

straffer den som begår en kriminell handling. Fengselsstraffen, med frihetsberøvelsen, skal 

signaliserer til både individene som blir straffet, og samfunnet generelt at de handlingene den 

straffede har begått blir definert som kriminelle handlinger. Allikevel er velferdsstatens 

inngripende hånd, med barnevernet i spissen, hovedgrunnen til kvinnenes problemer og 

utfordringer, slik kvinnene selv ser det. Fengselsstraffen er et resultat av dette, mens den store 

smerten ligger i den fysiske avstanden til barna, usikkerheten knyttet til barna og deres egen 

fremtid, og synet på kvinnene fra utsiden. Dette er faktorer som har blitt påført kvinnene 

gjennom kulturelle og velferdsstatlig påvirkning.  

Smith og Ugelvik (2017) skriver om den sosiale kontrollens funksjon i de skandinaviske 

velferdsstatene. Forfatterne tegner et bilde av dette ved å benytte seg av både Bourdieus og 

Wacquants analytiske arbeid. Gjennom Bourdieus tanke om statens venstre og høyre hånd 

forklares Wacquants karakteristikk av den nyliberale staten. Hovedtanken er at utviklingen 

har gått i retning av at den venstre håndens makt, som styrer samfunnets sosiale funksjoner 

som velferd, utdanning, helseordninger o.l., blir mindre viktig, mens den høyre håndens makt, 

som styrer budsjettforhandlinger, den økonomiske reguleringer, retten, politi og fengsel, blir 

sterkere (Smith og Ugelvik, 2017). Skandinavias praksis er på den andre siden et 

velfungerende velferdssamfunn hvor tanken er at den venstre håndens påvirkning og «makt» 

ikke skal svekkes, og dermed også unngå nyliberalismens karakteristiske straffepolitikk og 

praksis (ibid.). Den skandinaviske praksisen blir dermed sett på som et unntak sammenlignet 

med den internasjonale praksisen som er påvirket av nyliberalismens fokus på mer straff, og 

straffegjennomføring kontra sosial kontroll og velferd (ibid.).  

Denne unike velferdsmodellen blir i dag gjerne kalt «Den nordiske modellen», og i de aller 

fleste tilfeller er dette en modell som fører til en følelse av trygghet og inkludering av 

borgerne. Den er et slags usynlig sikkerhetsnett for rettigheter og praksiser i hverdagslivet. 

Modellen er ment å integrere og inkludere alle innbyggere i samfunnet, og med dette ikke 

angripe spesifikke problemgrupper (Smith og Ugelvik, 2017). For noen føles allikevel den 

sosiale kontrollen som et angrep på deres liv og livssituasjon. Kvinnene i denne oppgaven er 

et godt eksempel på en slik gruppe mennesker. Barker (2012) skriver, i Smith og Ugelvik 

(2017), at velferdsstater også har blitt forklart som stater med Janus-ansikt hvor sjenerøs 

omsorg og påtrengende sosial kontroll er to sider av samme sak. For de aller fleste av oss 
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føles, som regel, ikke den sosiale kontroll påtrengende, det er noe vi har vokst opp med og 

som ligger i hverdagens automatikk. Men for de som havner utenfor den «ideelle» måten å 

være på, kan kontrollen føles påtrengende og urettferdig. Ambisiøse velferdsstater går gjerne 

svært langt når det gjelder inngrep i enkeltpersoners liv for fellesskapets beste, eller i «det 

godes» tjeneste. 

For å ta det tilbake til Bourdieus venstre og høyre hånd skriver Smith og Ugelvik (2017) 

videre at i den nordiske modellen kan en fengselsstraff, i de skandinaviske landene, føre til en 

følelse av å bli grepet med både den venstre og høyre hånden samtidig. Dette er en god 

beskrivelse av kvinnenes, i denne oppgaven, tilfelle. På den høyre siden har de konflikter med 

rettssystemet og loven, samt en påført straff, mens på den venstre siden har de konflikter med 

den sosiale kontrollen, og synet på seg utenfra som både en god mor og en ordentlig kvinne. 

Alle kvinnene som denne oppgaven omhandler har også problemer, og utfordringer, knyttet til 

barnevernet, og barnevernet i seg selv kan være vanskelig å plassere i en slik «venstre- og 

høyrehåndsmodell». Barnevernet skal både gi støtte og hjelp samtidig som det skal utøve 

kontroll og kontrolltiltak der det er behov for det (bufdir.no, 2017). Barnevernet jobber ut ifra 

barnevernsloven, som tydelig er en høyrehåndsmakt (ibid.), samtidig som den er en 

organisasjon som har vokst frem gjennom velferdsstatens syn og behov, altså en 

venstrehåndsmakt. 

Sett fra et internasjonalt perspektiv, og spesielt fra land hvor terskelen for omsorgsovertagelse 

er en helt annen enn i Norge, er det ambisiøse og intervensjonsorienterte norske barnevernet 

vanskelig å forstå. I vårt samfunn, hvor tillitten til staten er stor, har man kanskje en generelt 

bedre forståelse av barnevernets inngripende arbeidsmetode, enn i andre land hvor tillitten til 

staten er liten eller ikke til stede. Dette er viktige elementer som vil bli diskutert i kapittel 5. 

Der analyseres og diskuteres velferdsstatens kontrollpraksis, med barnevernet som sterkeste 

deltager, og kvinnenes utfordringer knyttet til denne kontrollen.  

 

2.3.3 Nøytraliseringsteknikker 

For å se på hvordan de kriminelle mødrene håndterer sin situasjon vil jeg bruke 

nøytraliseringsteknikker som utgangspunkt. Sykes og Matza (1957) skriver om disse 

teknikkene, og hvordan kriminelle benytter seg av dem for å beskytte seg selv og sitt bilde 
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som lovlydig, for å rasjonalisere sine handlinger, og for å leve opp til standarden mennesker 

setter til seg selv (ibid., Maruna og Copes, 2005). I denne oppgaven kan disse standardene ses 

på som de normative forventninger til en god mor. Nøytraliseringsteknikker benyttes som en 

måte å skrive om historien til å passe inn i disse forventningene, og ses dermed på som en 

funksjon for å klare dette. Sykes og Matza (1957), som er de største teoretikerne innenfor 

dette feltet, deler nøytraliseringsteknikkene inn i fem hovedtyper: fornektelse av ansvar, skade 

og offer, fordømmelse av fordømmerne og appell til en høyere standard (Sykes og Matza, 

1957). Ved å bruke disse kategoriene til å omskrive historien, og det som fant sted rundt den 

kriminelle handlingen, gjør disse nøytraliseringsteknikkene det mulig både å gjennomføre 

kriminelle handlinger, og å leve med det. Slik som med «pains of imprisonment» har 

kvinnene i denne oppgaven tilpasset disse teknikkene til å passe inn i deres situasjon. Denne 

oppgavens analysearbeid med nøytraliseringsteknikker kalles «forsøk på løsninger», og disse 

kan ses i sammenheng med Scott og Lymans (1968) utvidete teori om nøytralisering, hvor de 

benytter seg av berettigelse og unnskyldninger som nøytraliseringskategoriene. Berettigelser 

blir brukt når personen innrømmer ansvaret for den kriminelle handlingen, men fornekter at 

det var galt. Unnskyldninger brukes når personen innrømmer at adferden var gal, men 

fornekter ansvaret for den (Scott og Lyman, 1968). 

 

Det har vært diskutert om nøytraliseringsteknikker finner sted før eller etter den kriminelle 

handlingen er begått (Ugelvik, 2012). Denne oppgaven ser på hvordan disse teknikkene 

brukes av kvinnene for å finne mot til å komme seg gjennom hverdagen, og til å takle 

situasjonen de har havnet i. Dermed velger oppgaven å analysere nøytraliseringsteknikkene 

som en refleksjon av et møte mellom individene, kvinnene, og en spesifikk sosiokulturell 

kontekst, kvinnenes nåværende situasjon, slik Ugelvik (2012) beskriver. Når det gjelder de 

kriminelle mødrene er heller ikke deres hovedfokus å bli sett på som lovlydig. Deres mål er å 

bli sett på som en god mor. Så å si alt disse kvinnene sier og gjør har en begrunnelse i deres 

barn og deres rolle som mor.  
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3. Metode 

Denne oppgaven bygger på kvalitative intervjuer av seks kvinner som er dømt for vold mot 

egne barn. I fengselsforskning er informantene en sårbar gruppe, i en spesiell situasjon. I 

tillegg er temaet for denne oppgaven et sensitivt tema. De innsattes utestengelse fra 

samfunnet, samt deres opplevelser av det å leve som en innsatt, kan føre til en helt spesiell 

ærlighet i samtaler med utenforstående (Liebling, 1999). Selv om vi kan finne visse 

likhetstrekk mellom innsatte er de også svært forskjellige mennesker med ulik bakgrunn, 

tankesett og utgangspunkt. Det å få tilgang på slike informanter gir dermed et unikt 

utgangspunkt for en oppgave som dette. 

Ønsket for denne oppgaven var å se og høre kvinnene for den de er. Kvalitativ metode i 

fengselsforskning kan bidra til å få et godt bilde av informantenes meninger og følelser på et 

individuelt nivå (Beyens mfl., 2015), samtidig som det gir informantene muligheten til å 

snakke fritt med en utenforstående. I dette kapitlet gis en gjennomgang av de metodologiske 

valgene for å vise leseren hvordan analysen, og funnene, i oppgaven har utgangspunkt i de 

kvalitative intervjuene med informantene. Kapittelet ser på den kvalitative metoden, 

forskningskriterier, analytisk tilnærming og intervju som metode. Til slutt i kapitlet 

presenteres utfordringer møtt underveis, samt oppgavens avgrensninger.  

 

3.1 Metodisk tilnærming  

Thagaard (2011) skriver at den kvalitative metoden er et hjelpemiddel i 

samfunnsvitenskapelig forskning som kan gi innsikt i, og forståelse av, sosiale fenomener. 

Kvale og Brinkmann (2015) skriver at kvalitative forskningsintervjuer egner seg i prosjekter 

som søker å forstå intervjupersonenes verden, og at forskningsintervjuets hovedmål er å 

produsere kunnskap. En del av denne oppgavens mål er å forstå virkeligheten slik den 

oppfattes av informantene og dermed er kvalitative intervjuer en god metode for å få frem 

kompleksiteten og det nyanserte bildet, av temaet mødres vold mot barn (Thagaard, 2011, 

Johannessen m.fl., 2010). 

Oppgavens data er hentet fra intervjuer med seks kvinner som er dømt for vold mot egne 

barn. Det å benytte seg av kvalitative intervjuer i arbeidet med en slik oppgave blir en naturlig 
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vei å gå. Oppgavens overordnede mål er å få frem kvinnenes perspektiver, opplevelser og 

erfaringer av egen situasjon, og metodevalget tas i henhold til dette målet. Temaet i oppgaven 

er et sensitivt tema og det har også vært med på å velge metodevei. Som Giertsen (2006) 

skriver, så egner intervjumetoden seg til voldsrelaterte temaer, da den kan gi en dyp innsikt i 

temaenes kompleksitet.  

Den kvalitative metoden er også valgt med tanke på at dette er en oppgave som er basert på 

fengselsforskning. Det å møte kvinnene alene, ansikt til ansikt, bidro til gode samtaler og 

dermed også et godt utgangspunkt for den videre analysen.  

 

3.2 Kvalitative forskningskriterier 

Som forsker er det enkelte forskningskriterier man må ta hensyn til. I kvantitativ forskning 

benyttes ofte begrepene validitet og reliabilitet. Dette er forskningskriterier som sier noe om 

troverdigheten og etterprøvbarheten i forskningen (Johannessen m.fl., 2011). Selv om dette 

også er viktige kriterier i kvalitativ forskning, er mange enige i at det kan være utfordrende å 

fylle disse kriteriene like godt i f.eks. forskning som baserer seg på intervju som hovedmetode 

(Johannessen m.fl, 2011, Thagaard, 2011, Kvale og Brinkmann, 2015). Kvalitativ forskning 

påvirkes av konteksten, informantene og ikke av minst forskeren selv. Dermed kan begrepene 

pålitelighet, gyldighet og overførbarhet være begreper med mer relevans for kvalitativ 

forskning (Kvale og Brinkmann, 2015).  

Pålitelighet (reliabilitet) omhandler forskningens troverdighet (Kvale og Brinkmann, 2015). 

Kvalitativ forskning skiller seg fra kvantitativ forskning på dette området da kvalitative 

forskningsprosjekter er vanskelige å reprodusere. Dette er fordi den kvalitative 

forskningsdataen, intervjuene, påvirkes av intervjukonteksten og personene (ibid.). Dermed 

må pålitelighet i kvalitativ forskning dreie mer mot intervjuenes pålitelighet, og mangelen på 

førende spørsmål (ibid.). Påliteligheten er også viktig å forholde seg til under analysen av 

transkriberingen, hvor forskeren da må søke etter å fortelle sannheten.  

Dataen i denne oppgaven hviler på informantenes fortellinger, og jeg som forsker må se på 

dette som sannheter. Påliteligheten har imidlertid blitt forsterket ved at jeg, under arbeidet 

med forskningsintervjuene har forsøkt å unngå ledende spørsmål, og stilt hyppige 

oppfølgingsspørsmål. Det at denne oppgaven bygger på informantenes subjektive forklaringer 
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gjør det vanskelig å reprodusere en slik oppgave, samtidig som det er med på å styrke den 

fenomenologiske analytiske tilnærmingen. Dette kommer jeg tilbake til.  

I følge Kvale og Brinkmann (2015) handler gyldighet (validitet), innenfor 

samfunnsvitenskapen, om at metodevalget skal være egnet til å besvare forskningen. En 

utfyllende og nøyaktig beskrivelse av metodevalg og metodebruk i forskningsprosjektet kan 

dermed bidra til å sikre gyldighet, og dermed også vitenskapelig kunnskap (ibid.). Gjennom 

dette kapitlet argumenteres for bruken av kvalitative forskningsintervju, det vises hvordan 

disse er gjennomført, samt hvorfor denne metoden er det beste valget for å besvare oppgavens 

problemstilling. Dermed kan også begrepet gyldighet overføres til kvalitativ forskning og 

sikre sannheten, og riktigheten, i kvalitative forskningsprosjekter.  

Kvale og Brinkmann (2015) skriver også at forskningens gyldighet påvirkes av forskerens 

moralske integritet. I arbeidet med oppgaven, og spesielt i forarbeidet og gjennomføringene 

av intervjuene, brukte jeg mye tid på å tenke over min rolle som forsker. Dette var viktig for 

meg, samtidig som det hjalp meg til å se et klarere bilde av situasjonene til kvinnene. Det 

førte også til at jeg måtte tenke over at jeg skulle møte kvinnene med minimalt av 

forutinntatte meninger og fordommer, og møtte de dermed heller med respekt og interesse. 

Forskerrollen skriver jeg mer om i avsnitt 2.4.3. 

Forskningens overførbarhet er også et viktig begrep innenfor de kvalitative 

forskningskriteriene. Dette handler om at «[…] tolkningen som utvikles innenfor rammen av 

et prosjekt, også kan være relevant i andre sammenhenger» (Thagaard, 2011:184). Gjennom 

intervjuene er det funnet fem til felles temaer som gjelder alle informantene, uavhengig av 

alder, kultur og livssituasjon, og som mest sannsynlig gjelder de fleste kvinner som er dømt 

for vold mot egne barn. Dermed kan noen av funnene i denne oppgaven, mest sannsynlig, 

overføres til denne spesifikke gruppen mennesker. Dette har i utgangspunktet ikke være en 

målsetting for prosjektet, men det har blitt et positiv utfall.  

 

3.3 Analytisk tilnærming og forforståelse 

Oppgaven er basert på en fenomenologisk tilnærming. Dette er en tilnærming som har 

hovedfokus på de subjektive perspektivene og opplevelsene til informantene (Kvale og 

Brinkmann, 2015). Målet med oppgaven har hele veien vært å se på kvinnenes tanker rundt 
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egen situasjon og handlinger, samt deres tanker og erfaringer med morsrollen. Kvinnenes 

beskrivelser og historier kobles sammen med teoretiske begreper for å få en større forståelse 

av deres situasjon. Oppgaven har også fått et eksplorerende og induktivt preg. Teorien har 

blitt til underveis, da oppgaven har blitt strukturert rundt samtalene med kvinnene, og 

empirien har dermed fått styre den analytiske retningen (Thagaard, 2011, Kvale og 

Brinkmann, 2015:224).  

Fenomenologiens hovedvekt ligger på et felles fenomen og vil utforske hvordan mennesker 

beskriver, forstår og handler rundt dette fenomenet (Johannessen m.fl., 2010). Tyngden ligger 

på personers meninger, og dermed har det blitt den naturlige analytiske tilnærmingen i denne 

oppgaven. Tolkninger av menneskers meninger kan være en vanskelig jobb, og i en slik 

situasjon må forskeren være klar over ulike faktorer som kan styre eller føre tolkningene i 

forskjellige retninger. Faktorer som kan ha en slik påvirkning er situasjonen og/eller 

sammenhengen hvor fenomenet omtales, menneskene som forteller om slike fenomener eller 

forskerens utgangspunkt og forforståelse (ibid.). 

Forskerens forforståelse vil ha en påvirkning på hvordan empirien blir til og hva som 

vektlegges under innsamlingen av empirien (Johannessen m.fl., 2010:38). Samtidig er dataen 

avhengig av en viss mengde forforståelse for å legge til rette for muligheten til å kunne forske 

på valgt tema (ibid.). Som Johannessen m.fl. (2010) skriver, er det som forsker viktig å tenke 

over sin egen forforståelse, og hvordan denne kunnskapen kan få en påvirkning på 

forskningen. På grunnlag av dette vil jeg nå belyse min forforståelse av oppgavens tema, og 

de sidene ved den som kan være viktige faktorer i det videre arbeidet av oppgaven.  

Johannessen m.fl. (2010) legger spesielt vekt på at utdanning og bakgrunn er viktige faktorer i 

en forskers forforståelse. Jeg er kriminologistudent ved Universitetet i Oslo, samtidig som jeg 

har jobbet en kort periode som ekstrabetjent i fengsel. Dette kan helt klart være med på å 

farge forskningen, da jeg har brukt utallige timer på å sette meg inn i kriminologisk og 

samfunnsvitenskapelig empiri og teori. Også miljøet, både blant studenter og i fengslet, har 

helt klart påvirket min vei mot interessen for vold som tema, og spesielt vold mot barn. Jeg 

har også, som de fleste andre, en stor erfaring med temaet mor og morsrolle. I mitt tilfelle ble 

det satt på spissen siden jeg var gravid under innsamlingen av empirien, og i løpet av arbeidet 

med oppgaven har jeg selv satt meg inn i en ny rolle, nemlig morsrollen. Graviditeten og dens 

eventuelle påvirkningen på forskningen diskuteres mer i delkapittel 3.4.3.  
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Jeg har også selv en mor, og selv om hun ikke lever lenger, har hun vært med på å farge mitt 

syn på hva som inngår i en morsrolle, samt det å være en god versus dårlig mor. Det at hun 

døde kort tid før oppstarten av denne oppgaven har også ført til refleksjoner rundt morsrollen, 

og viktigheten av hennes tilstedeværende rolle som mor, for meg i min oppvekst og videre i 

starten av voksenlivet. Det er rimelig å anta at disse faktorene har vært med på å forme 

forskningsprosessen. Samtidig har jeg hele veien vært åpen om min bakgrunn, og under 

intervjuene har jeg lagt vekt på at informantene skulle ha mulighet til å snakke fritt uten for 

mange strukturelle føringer og påvirkninger. Min forforståelse for temaet vold og morsrolle 

har nok allikevel ført til et spesifikt valg av temaer, metode og analysearbeid.  

 

3.4 Intervju 

Johannessen m.fl (2010) skriver at intervju er en nyttig måte å samle inn kvalitativ data på, 

fordi det gjør det mulig å hente inn fyldige og detaljerte beskrivelser. Ønsket for denne 

oppgaven var å benytte intervjumetoden for å få frem kvinnenes perspektiv, opplevelser og 

erfaringer av egen sitasjon, og dermed er den fenomenologiske tilnærmingen et godt verktøy 

for videre arbeid med intervjuene. Intervjuformen passer også godt med tanke på å få frem 

svarene på mine problemstillinger fordi intervjuer kan være behjelpelige med å få frem 

kompleksiteten, samt et nyansert bilde av temaet og den foreliggende litteraturen 

(Johannessen m.fl., 2010). Intervjuene som har blitt gjennomført i dette prosjektet er preget av 

kvinnenes subjektive opplevelser, og Cohen og Taylor (1972) skriver at det er nettopp denne 

subjektive meningen om fengslingen som er viktig for å forstå helheten i de innsattes 

reaksjoner på fengselsopplevelsen. Temaet for oppgaven, mødres vold mot barn, er et område 

det er forsket generelt lite på, og dermed passer også forskningsintervjuet godt som metode da 

dens formål er å produsere kunnskap (Kruse og Bergman, 2014, Kvale og Brinkmann, 2015). 

Intervjumetoden innenfor fengselsforskning bidrar også til å få frem informantenes ærlighet 

og følelsesmessige reaksjoner, noe som har vært viktig for helheten til oppgaven (Liebling, 

1999).  
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3.4.1 Intervjuutvalget 

Til sammen er det gjennomført intervjuer med seks forskjellige kvinner. Alle kvinnene er 

dømt for å ha utøvd vold mot egne barn. Deres dommer strekker seg fra rundt ett år til over 

fire år, dette sier også noe om forskjellene i alvorlighetsgradene i de forskjellige sakene. 

Kvinnenes alder sprer seg fra 30- til 40-årene. De har en ulik fordeling av barn, alt fra ett til 

seks barn. Alle kvinnene er av utenlandsk bakgrunn, og fordelingen sprer seg over tre 

verdensdeler. Likheten ved kvinnenes opprinnelsesland er at disse landene er lite utviklet i 

forhold til Norge. Kvinnene har kommet til Norge på forskjellig grunnlag, noen har flyktet fra 

krig og fattigdom, mens andre har kommet hit på grunn av kjærligheten. Majoriteten av 

kvinnene snakket godt norsk, men det ble også gjennomført intervju på engelsk.  

For å gi leseren et innblikk i disse kvinnenes liv har jeg valgt å lage en modell som viser 

alder, antall barn, hvor de kommer fra og fengselsdom. I denne tabellen bruker jeg kvinnenes 

reelle identitet og utgangspunkt på intervjutidspunktet. For å bevare anonymiteten har jeg her 

valgt å la kvinnenes navn utebli, og de er her kategorisert som person 1-6. Jeg har også valgt å 

vise kvinnenes alder i intervaller på fem år, også for å sikre anonymiteten. Gjennom lesing av 

denne oppgaven vil det kanskje være mulig å knytte pseudonymene jeg har gitt kvinnene til 

tabellen, men dette er ikke et mål for meg. Tabellen viser kun en oversikt over kvinnene og 

deres situasjon, samt det jeg syns er viktig å formidle før videre lesing. 

Tabell over informantene: 

Person Alder Antall barn Område Dom 

1 40-44 4 Øst-Afrika 4-5 år 

2 35-39 1 Sør-Europa 3-4 år 

3 40-44 3 Sør-Asia 1-2 år 

4 45-49 5 Sør-Asia 1-2 år 

5 35-39 3 Nord-Afrika 1-2 år 

6 45-49 6 Øst-Afrika 1-2 år 

 

Som det fremgår av tabellen er kvinnene relativt like i alder. En skiller seg ut når det gjelder 

antall barn (med kun ett barn), mens resten har flere barn. Noe som ikke kommer frem av 

denne tabellen er at alle kvinnene, bortsett fra hun med kun ett barn, tidligere har vært i 
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kontakt med barnevernet. Med tidligere menes her før sakene og hendelsene som de er 

intervjuet om for denne oppgaven, og som er grunnlaget for at de nå sitter i fengsel.  

Pseudonymene tildelt kvinnene her er basert på populære navn i deres hjemland. Disse 

navnene er Amina, Sunee, Adila, Karima, Edina og Maria. Videre i oppgaven brukes disse 

navnene når kvinnene omtales, og ved sitatbruk. Dette er for å virkeliggjøre for leseren at 

dette er ekte personer, og ikke bare kategorier eller objekter. Det å gi kvinnene navn fører 

også til at leseren kan danne seg et større bilde av kvinnene når det blir skrevet om dem i 

oppgaven. Navnene gir en viss pekepinn på deres etniske bakgrunn og tilhørighet, noe som 

kan hjelpe leseren til å se det store bildet.  

Før arbeidet med datainnsamlingen kom i gang var jeg nervøs for at utvalget av informanter 

ikke ville være godt nok. Jeg var hele tiden avhengig av en veldig spesifikk gruppe 

mennesker, og at disse kvinnene var villige til å snakke om sin situasjon. Da utvalget endte på 

seks stykker var jeg fornøyd. Det var ikke jeg som styrte dette utvalget, og jeg kunne gjerne 

hatt flere, men muligheten lå ikke til rette for det da kvinnene selv måtte være villig til å delta. 

Johannessen m.fl. (2010) skriver at det er vanskelig å avgjøre hvor mange informanter man 

har behov for i forkant av et prosjekt, og at forskeren etter hvert kan kjenne på et 

metningspunkt. Jeg kom ikke til et metningspunkt når det gjelder informasjon, men da ingen 

flere kvinner tok kontakt med meg, eller mine kontaktpersoner, var det ikke mulig å 

gjennomføre flere intervjuer. Jeg vet heller ikke om det er mulig å komme til et 

metningspunkt når det gjelder intervju av denne typen og med dette spesifikke innholdet. På 

den andre siden har jeg intervjuet seks kvinner som er dømt for vold mot egne barn. Dette er 

mest sannsynlig en stor andel av denne gruppen kvinner som sitter fengslet i Norge. Det har 

vært vanskelig å finne frem til spesifikke tall, men med utgangspunkt i at denne gruppen er en 

veldig spesifikk og spesiell gruppe mennesker kan vi tenke oss at seks av disse mest 

sannsynlig er en stor andel. Small (2009) skriver at det viktigste i slike intervjustudier ikke er 

antall informanter, men at informantene representerer utvalget på en god nok måte. Dermed 

kan man også med et relativt lite utvalg informanter få gode forskningsresultater. Jeg føler at 

mine informanter representerer gruppen «kvinner som er dømt for vold mot egne barn» godt 

med både sine likheter og ulikheter som jeg skal vise til i analysekapitelene.  

Utgangspunktet for oppgaven var ikke å utelukke norske kvinner. Det at utvalget kun består 

av utenlandske kvinner ble heller ingen hindring i det videre arbeidet med oppgaven. I en 

samtale med noen av de ansatte, i et av fengslene hvor informantene befant seg, kom dette 
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temaet opp. Vi diskuterte hvorfor ingen norske kvinner hadde meldt seg til 

forskningsprosjektet og de ansatte kom med tanken om at dette kan skyldes at de norske 

kvinnene (i det spesifikke fengslet) som var dømt for voldelige handlinger mot sine barn ofte 

hadde utøvd svært grov og/eller seksuell vold. Dette kan være en av begrunnelsene til at disse 

kvinnene ikke ville snakke med meg. Sammen med denne forklaringen finnes det også flere 

andre begrunnelser man kan tenke seg til, som det ikke spekuleres videre i her.   

 

3.4.2 Rekruttering og gjennomføring 

Rekrutteringen av informanter ble gjort gjennom en strategisk utvelgelse (Johannessen m.fl., 

2010). Rekrutteringen måtte først og fremst skje etter retningslinjer fra kriminalomsorgen, da 

kontakt med innsatte som hovedregel skal finne sted gjennom kriminalomsorgen 

(Kriminalomsorgen, 2007). Rekrutteringen ble gjort gjennom en søknad til de spesifikke 

fengslene som var blitt godkjent gjennom søknaden om forskning til NSD. I skrivet til 

fengslene ble det vedlagt en detaljert oversikt over hvem det var ønskelig om å komme i 

kontakt med (se vedlegg 1). Informantene måtte være kvinner som var dømt for vold mot 

egne barn, og de måtte kunne uttrykke seg på norsk eller engelsk. Rekruteringen ble også en 

teoribasert utvelgelse da kriteriene for utvalget gjaldt spesifikt for kvinner som er dømt for 

vold mot egne barn.  

Neste steg i prosessen var at jeg fikk tildelt kontaktpersoner i fengslene/avdelingene i 

fengslene, og disse var veldig behjelpelig med å spore opp informanter, samt tilretteleggelse 

og muliggjøre gjennomføringen av intervjuene. Intervjutidspunktene ble satt på bakgrunn av 

informantenes, og fengslenes, mulighet for gjennomføring.  

Alle intervjuene foregikk på besøksrommene til de respektive avdelingene av fengslene. Slike 

besøksrom har en tendens til å gi en litt anspent følelse. Det er duker på bordene og blomster i 

vasene, men følelsen av å være innenfor fengslets murer er umulig å ikke kjenne på. 

Intervjuer gjennomført i slike omgivelser er ikke det mest gunstige for en dyptgående samtale 

om sårbare tema (Finstad og Gjetvik, 1980), men både informantene mine og jeg gjorde det 

beste vi kunne ut av situasjonen.  

Intervjuene strakk seg fra 45 minutter til to timer, og det var kvinnene selv, som i stor grad 

styrte samtalen. Dette kom naturlig da hoveddelen av intervjuene omhandler subjektive 
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hendelser og følelser. Noen av kvinnene trengte litt tid på å komme i gang med å snakke, 

mens andre viste åpenhet helt fra begynnelsen. Jeg tok notater underveis, og valgte å ikke 

benytte meg av båndopptaker. Dette var det flere grunner til: for det første ønsket jeg ikke å 

komme i konflikt med fengslenes sikkerhetsrutiner, og for det andre med tanke på 

sensitiviteten i temaet vi snakket om. Så å si alle kvinnene uttrykte en form for usikkerhet da 

vi snakket om anonymisering i starten av intervjuene. Alle ville forsikre seg, gjerne flere 

ganger, om at ingen kom til å gjenkjenne de. De var særlig bekymret for politiet, de ansatte i 

fengslene og barnevernet. Jeg forklarte dem at alt skal anonymiseres, og det at jeg ikke har 

deres stemme på bånd fører med seg enda større sikkerhet for anonymisering. Kvale og 

Brinkmann (2015) skriver at gjennomføring av intervjuer uten båndopptaker kan være 

utfordrende fordi det hviler på forskerens hukommelse, og at notering underveis i intervjuet 

kan avbryte samtalens flyt. Samtidig kan forskerens hukommelse ubevisst fungere som et 

selektivt filter (ibid.). Siden jeg på forhånd av intervjuene var klar over disse utfordringene 

forklarte jeg kvinnene at jeg hadde behov for «skrivepauser» underveis. Jeg forsøkte å notere 

alt slik det ble sagt og fremstilt gjennom samtalene. Flyten i så å si alle intervjuene var veldig 

god, på tross av mine «skrivepauser».  Jeg var opptatt av å huske sinnsstemninger og brukte 

tid rett etter samtalene til å supplere notatene med umiddelbare tanker og viktige poeng. Jeg 

merket raskt viktigheten av gode oppfølgingsspørsmål for å få så utfyllende notater som 

mulig.  

Strukturen i intervjuene kan sies å være en semi-strukturert metode, med fokus på å få til 

dybdeintervjuer med kvinnene. Hovedmålet med slike semi-strukturerte intervjuer er å 

innhente beskrivelser om den intervjuedes livsverden, for senere å kunne fortolke betydningen 

av dette (Kvale og Brinkmann, 2015). En slik intervjustruktur benyttes når temaet skal forstås 

ut i fra intervjupersonens egne perspektiver, slik som i dette prosjekt (ibid.). Jeg hadde på 

forhånd utviklet en intervjuguide (vedlegg 2) med spesifikke hovedtemaer som skulle styre 

samtalene. I tillegg var jeg opptatt av å stille oppfølgingsspørsmål, og i de fleste intervjuene 

ble det en god flyt i samtalene. Med tanke på at hovedtemaet i oppgaven er et sårbart tema var 

jeg også bevist på å lese informantene og situasjonen, og tilpasse spørsmålene etter dette. I 

hovedsak ble dette gjennomført ved at intervjuene først omhandlet konkret informasjon om 

informantene og deres nåværende situasjon, for så å få en myk overgang til de mer sårbare 

temaene som deres subjektive følelser, deres rettslige saker, og vold mot barn. 
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Med intervjuene møtte jeg på to spesifikke problemer. Den første var språkvansker, og den 

andre gjelder følelsesmessige utbrudd. Når det gjelder språkvansker kom dette på bakgrunn 

av at alle mine informanter var av utenlandsk opprinnelse. Som sagt snakket nesten alle norsk, 

men i veldig varierende grad. Disse språkvanskene ble imidlertid mindre jo flere 

oppfølgingsspørsmål som ble stilt. Alt i alt har ikke at disse vanskelighetene hatt noen 

påvirkning på det videre arbeidet med oppgaven, men det kunne skape litt forvirring i den 

aktuelle situasjonen. Når det gjelder det andre problemet hadde nesten alle mine informanter 

en følelsesmessig reaksjon på intervjuene, noe som satt meg i en utfordrende rolle som 

forsker. Dette skal jeg vise mer til i delkapittel 3.4.3.  

Jeg startet transkriberingen av intervjuene etter første intervju, og transkriberte fortløpende 

etter hvert intervju. Dette viste seg å være til stor hjelp i det videre arbeidet med å samle inn 

data, da jeg raskt fikk en oversikt over hvilke temaer som gikk igjen hos kvinnene. Dermed 

fikk jeg også en oversikt over den videre analysen, og oppgaven i sin helhet.  

 

3.4.3 Hensyn til informantene og forskerrollen 

Før datainnsamlingen meldte jeg prosjektet til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste 

(NSD) og Kriminalomsorgen region øst. I søknadene kom det tydelig frem hva som er 

forskningens tema, hvem jeg ønsket å intervjue og hvem jeg var. Søknadene ble godkjent før 

jeg startet med intervjuene (vedlegg 3 og 4). Dette er en viktig formell side av et slikt 

forskningsprosjekt, i tillegg til at det gir klare retningslinjer for hvordan jeg skal ivareta 

informantenes personvern.  

I tillegg til disse formelle kravene er det også en rekke forskningsetiske hensyn jeg som 

forsker må ta stilling til. I «forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, 

jus og teologi» (NESH, 2016) defineres forskningsetikk som «et mangfold av verdier, normer 

og institusjonelle ordninger som bidrar til å konstituere og regulere vitenskapelig 

virksomhet.» (NESH, 2016:5). Ved å ta hensyn til disse kriteriene kan forskeren lettere 

beskrive og fremstille informantenes situasjon i en større sammenheng på en ansvarlig og 

riktig måte. 

Før jeg gjennomførte intervjuene sendte jeg ut et informasjonsskriv til mine kontaktpersoner i 

fengslene, både på norsk og engelsk. Før hvert intervju spurte jeg informantene om de hadde 
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mottatt dette skrivet. Alle informantene hadde fått informasjonsskrivet, men jeg gikk også 

gjennom dette sammen med dem før vi startet intervjuene slik at jeg kunne bli sikker på at de 

forstod innholdet i det. Jeg la særlig vekt på at all informasjon var konfidensiell. Majoriteten 

av informantene var opptatt av viktigheten rundt anonymisering så dette brukte jeg god tid på 

å forklare. Videre snakket vi om at prosjektet er frivillig, og at de kunne trekke seg fra 

prosjektet når de ville. Deretter forsikret jeg meg om at de hadde min kontaktinformasjon slik 

at de hadde mulighet til å trekke seg, skulle de ønske det.  

Før arbeidet med intervjuene brukte jeg mye tid på å sette meg inn i forskerrollen. Kvale og 

Brinkmann (2015) legger vekt på at forskerrollen også er en moralsk ansvarlig rolle. 

Oppgaven omhandler et sensitivt tema, og det i seg selv er en moralsk utfordring, men også 

det å intervjue innsatte kan være utfordrende. Finstad og Gjetvik (2014) skriver at innsatte 

ofte har et stort behov for å snakke, og dette kan føre til at forskerens rolle blir utfordret på 

flere måter. Dette merket jeg godt. I løpet av intervjuene har jeg blitt sett på som alt fra 

forsker, psykolog og terapeut, til advokat og venninne. Disse rollene var vanskelig å ta inn 

over seg. Både før og underveis i intervjuene presiserte jeg min rolle som forsker, og at deres 

samtale med meg ikke ville ha betydning for deres videre soning, rettsavgjørelser eller saker 

som behandles av barnevernet. Dette var viktig for meg å presisere da jeg følte at noen av 

kvinnene hadde bruk for meg som en brikke i deres vanskelige situasjon. Noen av kvinnene 

spurte direkte om hjelp gjennom denne oppgaven, men da jeg presiserte viktigheten av 

anonymitet og begrensninger, forstod de at dette arbeidet ikke kan bidra til hjelp i spesifikke 

saker.  

Forskerrollen var en nyttig rolle å ha i samtale om et sårt tema slik som vold mot barn er. 

Flere av mine informanter hadde som sagt følelsesmessige utbrudd under intervjusituasjonen, 

og da så jeg på det som ekstra viktig å ta hensyn til deres behov. Lee (1999) skriver at det å 

intervjue personer om sensitive temaer kan føre til stress, og det må håndteres med 

forsiktighet. Som forsker var jeg da påpasselig med å spørre om vi skulle ta en pause, om de 

trengte litt vann eller om de ville snakke om noe annet når disse situasjonene oppstod. Hadde 

min rolle vært en annen i denne situasjonen hadde jeg reagert annerledes. Samtidig var jeg 

også opptatt av at mine kontaktpersoner i fengslet var klar over at vi diskuterte et sårbart 

tema, og at kvinnene dermed kunne være påvirket av dette også etter at intervjuet var 

avsluttet. Dette sikret et viktig etisk prinsipp innenfor forskning, nemlig at deltagelse i 



33 

 

forskningen ikke skal virke skadene på informantene (Thagaard, 2011). Dermed sikres 

informantenes integritet (Kvale og Brinkmann, 2015).  

Det er en kjent sak at forskerens kjønn kan ha en betydning for intervjusituasjonen. Thagaard 

(2011) skriver at det legges et grunnlag for felles forståelse når forsker og informant er av 

samme kjønn. Under intervjuene følte jeg at det var en fordel at vi var av samme kjønn. Den 

videre betydning for dette i oppgaven er jeg usikker på. Noen av kvinnene spurte meg direkte 

om jeg selv var mor, og når jeg da svarte at jeg var gravid ble også dette et relasjonspunkt 

mellom oss. Jeg så på dette som en fordel under intervjuene da det i utgangspunktet ikke var 

så mye annet enn kjønn og barn som knyttet oss sammen, bortsett fra arbeidet med denne 

oppgaven. Kvale og Brinkmann (2015) skriver at det er et asymmetrisk maktforhold i 

kvalitative intervjuer, og de felles relasjonspunktene jeg hadde med kvinnene ble da en viktig 

del av intervjuetprosessen da det kan tenkes at dette førte til en større åpenhet hos kvinnene 

(Hart, 2014). Hart (2014) skriver i sin studie, hvor hun også intervjuet innsatte mens hun var 

gravid, at det felles relasjonspunktet, som graviditeten og det kommende barnet er, ble viktig 

for hennes forhold til informantene. Det å snakke om graviditetsplager, termindato og barnets 

kjønn ble både en «icebreaker», og det ga informantene selvtillit da de fikk muligheten til å 

snakke om noe de selv hadde opplevd og erfart (Hart, 2014). Med min voksende mage følte 

jeg også på det samme som Hart (2014) skriver om. Selv om temaet ikke kom opp i alle 

intervjuene ble det helt klart et relasjonspunkt når det dukket opp.  

I forskning som omhandler sensitive og sårbare temaet er det viktig å ha respekt for 

informantenes grenser (Thagaard, 2011). Ved flere anledninger understreket jeg at 

informantene ikke måtte besvare alle spørsmålene. Jeg forsøkte også å orientere meg rundt 

hvordan de forskjellige informantene reagerte når vi kom inn på sårbare temaer. Jeg følte 

allikevel at jeg kunne stille dyptgående spørsmål og få utfyllende svar. Jeg tror dette handler 

om at vi tok oss god tid og at etter hvert som jeg ble vant til intervjusituasjonen ble det 

enklere for meg å stille spørsmålene til passende tid for informanten.  

 

3.4.4 Intervjuanalysen 

Etter gjennomføringen av intervjuene forsøkte jeg å få mulighet til å transkribere så fort som 

mulig. Jeg tok meg også tid til å skrive en kort innledning til hver transkripsjon hvor jeg skrev 
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om hvordan intervjuet hadde blitt gjennomført, hvilke tanker jeg satt igjen med rett etterpå, og 

eventuelle detaljer rundt intervjuet som kunne bli sett på som viktig. Eksempler på dette er 

sinnsstemningen i rommet i det kvinnene kom inn. Noen utstrålte glede ved å se en ny person, 

mens andre var mer skeptiske. Dette ble gjort både for meg selv, slik at jeg skulle huske de 

spesifikke intervjuene bedre, men også for å kunne gjennomføre et fenomenologisk orientert 

forskningsdesign med utgangspunkt i informantenes opplevelser og erfaringer (Thaggard, 

2011). 

Transkripsjonene ble lest igjennom i sin helhet flere ganger. Jeg hadde på forhånd av 

intervjuene kategorisert etter temaer som jeg ville spørre om. Thagaard (2011) skriver at 

intervjupersoner ofte forteller om det de selv mener er viktig. På grunn av dette ble noen 

kategorier lagt til under analyseprosessen, mens andre ble fjernet. Dermed gjenspeiler også 

analysekategoriene kvinnenes opplevelser av hva som er viktige temaer. I hovedsak gjelder 

kategoriene jeg la til barnevernet og deres arbeid, da dette var noe nesten alle kvinnene 

snakket om gjennom intervjuene.  

Gjennomlesingen av transkripsjonene i sin helhet var viktig, da jeg ikke på noen måte ville 

sette kvinnenes utsagn i dårlig lys, eller mistolke noen av sitatene. Deretter valgte jeg å 

fargekode kategoriene slik at jeg kunne få en rask oversikt over samtalene i sin helhet. På 

denne måten ble det også enklere for meg å se etter likheter og ulikheter i temaene i 

intervjuene. Kategoriene jeg benyttet meg av er; Bakgrunn, forholdet til barna, hendelsen, 

mor, barnevernet, barnevernets praksis, innsatt, stigmatisering, unnskyldninger, fornektelse, 

kultur og vold. Eksempel på fargekoding av kategoriene er at «forholdet til barna» ble kodet 

blått o.l. Noen sitater kunne også havne under to kategorier, og da løste jeg dette ved å skrive 

sitatet to ganger i to forskjellige farger. Deretter ble disse kodete transkriberingene koblet 

sammen med det teoretiske grunnlaget og den tidligere forskningen, og resultatet er 

analysekapitlene 4, 5 og 6.  

 

3.5 Utfordringer 

Jeg møtte på spesifikke utfordringer i arbeidet med oppgaven og innsamlingen av data. Det 

var flere utfordringer knyttet til emosjonelle utbrudd, som jeg skrev om i kapittel 3.4.3. Til 

tross for utfordringene er jeg enig i det Liebling (1999) skriver om at slike følelsesutbrudd 
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også kan være en god kilde til informasjon. Når det er sagt, så var det spesielt ett intervju som 

har vært krevende for meg gjennom hele arbeidsperioden med denne oppgaven. Selve 

intervjuet gikk bra, men det å skrive transkriberingen og lese gjennom, analysere og jobbe 

med intervjuet i ettertid har vært tøft. I dette intervjuet kom det frem detaljerte opplysninger 

om hennes barndom og tidligere ekteskap som omhandlet mishandling både fysisk, psykisk 

og seksuelt. Dette har vært tøft for meg å lese om, og jeg har i perioder unngått det så mye 

som mulig. Det som er godt å tenke på er hvordan kvinnen og jeg snakket om at hun skulle til 

psykolog ikke lenge etter vi møttes, og hvordan jeg da fortalte henne at hun kunne være like 

ærlig med en psykolog som hun var med meg. Både kvinnen og jeg avsluttet intervjuet med et 

smil, og jeg fikk også en klem før jeg dro fra fengslet. Hun sa at hun var glad for å ha snakket 

med meg. Det hjelper å huske på slike ting. Allikevel er det vanskelig å forholde seg til disse 

skildringene på papiret. Gjennom arbeidet av oppgaven har jeg forholdt meg til dette på best 

mulig måte. Jeg har måtte unngå å lese dette intervjuet på vanskelige dager, og til tider har jeg 

også bare tittet på visse deler av transkriberingen som jeg vet at ikke skildrer for mye. Jeg 

føler ikke dette har ødelagt noe for selve oppgaven og analyseringen, men at det ga meg noen 

ekstra utfordringer med arbeidet.  

En annen utfordring som jeg så vidt nevnte i kapittel 3.4.2. er språkvansker. Erfaringen jeg 

har med å jobbe som ekstrabetjent i en avdeling med mange ulike kulturer lærte meg å være 

kreativ i kommunikasjonen. Men det er store forskjeller på «hverdagssnakk» i fengslet og å 

snakke om dypere temaer, som disse intervjuene baserte seg på. I tillegg kan det være 

utfordrende å møte personer fra forskjellige kulturer, fordi de kan alle ha ulike utgangspunkt 

for samspill med ukjente mennesker (Kvale og Brinkmann, 2015). Spørreformer, 

kroppsholdning og uttrykkelse av følelser kan være forskjellig, i tillegg kan ord ha forskjellig 

mening for forskjellige personer (ibid.). Jeg føler at kvinnene og jeg klarte å forstå hverandre 

og finne riktige løsninger når ulikheter og forvirring oppstod. Selvsagt kan dette ha oppstått 

like mye på grunn av min formulering eller bruk av ord som på grunn av kvinnenes mangel på 

norsk- eller engelskkunnskaper. I det videre arbeidet med intervjuene og analysen har jeg 

valgt å språkvaske sitatene til kvinnene. Dette er både for å få en flyt i teksten, men også for å 

ikke fordumme synet på kvinnene. Noen av kvinnene har vært i Norge i kort tid, og noen har 

også levd relativt isolert den tiden de har bodd i Norge. Dermed er det ikke vanskelig å forstå 

at norskkunnskapene deres ikke er like gode som en som en født og oppvokst i Norge.  
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På tross av noen utfordringer la intervjuene til rette for en god analyse og diskusjon videre om 

temaet. De neste kapitlene vil handle om dette.  

 

3.6 Oppgavens avgrensninger 

Det er noen tema jeg ikke har hatt mulighet til å belyse i denne oppgaven. Et av temaene jeg 

ikke belyser i en større sammenheng er minoritetskvinners møte med barnevernet på et 

strukturelt plan. Kvinnene snakker om dette temaet, men mer i vinkling av kulturelle 

forskjeller mellom Norge og deres hjemland. Barnevernet selv er ikke representert som 

informant i oppgaven, og dermed tar ikke oppgaven sikte på å diskutere dette på et høyere 

nivå enn kvinnenes opplevelser, aktørnivået. Empirien om barnevernet er hentet fra 

akademiske tekster, rapporter og medieoppslag.  

Siden intervjuene er gjennomført på et tidspunkt hvor kvinnene befinner seg i fengsel tar 

heller ikke oppgaven høyde for en større diskusjon om fremtiden til disse kvinnene. Dette 

kommer kun frem gjennom tanker og ønsker som kvinnene ytret i intervjuene.  

Oppgaven vil ikke komme inn på en diskusjon om kvinnene er uskyldige eller ikke. Selv om 

flesteparten av informantene mener de er uskyldig dømt, tar oppgaven utgangspunkt i at den 

dommen som er satt er den riktige dommen. Følelsene og meningene til kvinnene angående 

dommens utfall vil, på den andre siden, både bli diskutert og tatt hensyn til. 
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4. Utfordring 1: «Pains of imprisonment» 

fra kvinnenes perspektiv 

“Prison is all about pain – the pain of separation and loss, the wrench of restricted contact in 

the context of often fragile relationships, of human failings and struggles.” (Liebling, 

1999:165) 

 

For innsatte mødre representerer morsrollen en normalitet i deres liv, men hun defineres også 

som en kriminell, og dermed som en mor som ikke har møtt samfunnets forventninger om at 

barna skal være deres hovedfokus (Enos, 1998). Voldelige kvinner blir sett på som 

«unormale» og «syke» fordi disse handlingene er i strid med idealer om kvinnelighet (Kruse 

og Bergman, 2014). Som vist til tidligere blir kvinnelige kriminelle ofte ansett som «dobbelt 

avvikende», de er hverken ordentlig kriminelle eller ordentlige kvinner. Når det gjelder 

kvinnene som denne oppgaven omhandler får de også tilleggsbelastningen som kommer med 

at deres kriminalitet inneholder vold mot deres egne barn. Dermed vil mange i samfunnet se 

på disse kvinnene ikke bare som dårlige mødre, men også uegnede og lite kjærlige mødre da 

disse handlingene ikke er forenelige med de normative idealene om mødre generelt. På mange 

måter blir disse kvinnene da hverken ordentlige kriminelle, kvinner eller mødre. 

 

«Pains of imprisonment» er forskjellige utfordringer som innsatte møter under sin tid i 

fengslet (Sykes, 1958). Disse utfordringene må kvinnene forholde seg til og håndtere i sin 

fengselshverdag. Flere studier har vist at kvinnelige innsatte mødre opplever en form for 

morsspesifikke «pains of imprisonment» (Comfort, 2008, Enos, 1998, Carlen, 1990, Shamai 

og Kochal, 2008). De morsspesifikke «pains of imprisonment» omhandler i stor grad 

kvinnenes tanker om sine barn og seg selv som mor og kvinne gjennom tanker om familie, 

mødrenes separasjon fra barna og tap av morsrollen og dens oppgaver (Enos, 1998). Det er 

flere argumenter som kan vise til hvorfor mødrene opplever dette. For det første er kvinnene 

som oftest den primære omsorgspersonen i familien, og det å bli tatt ut av det kjente 

familiemiljøet kan ha konsekvenser på et annet nivå enn for de som ikke har hatt dette 

omsorgsansvaret utenfor fengslet (Comfort, 2008). Det andre som har stor påvirkning på 

kriminelle fengslede mødre er at foreldreansvaret blir overtatt av andre instanser i perioder 

eller resten av livet (ibid.). Dette er viktige faktorer som bidrar til at kvinnene opplever 

spesifikke utfordringer knyttet til det å være mor og innsatt. Soffer og Ajzenstadt (2010) 
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skriver at disse utfordringene knyttes til personen, og ikke til tid og sted, og dermed kan 

kvinnene oppleve utfordringer også etter at de kommer ut fra fengsel. Det kan vi se av 

innholdet i utfordringene kvinnene fortalte om. I det følgende ses det nærmere på hvordan 

kvinnene ser på seg selv, omsorgsovertagelsen av barna, savnet av barna og tankene kvinnene 

har rundt det å ikke ha mulighet til å se barna vokse opp.  

 

4.1 Ikke ordentlig kvinne og ikke god mor 

Kvinnene i mitt studie ser ofte en sammenheng mellom det å være ordentlig kvinne og det å 

være en god mor. Skuffelsen av å ikke strekke til som mor viste seg, i noen av samtalene, å 

samsvare med det å ikke være en ordentlig kvinne. Flere faktorer kan spille inn her slik som 

kulturforskjeller, samfunnssyn og –påvirkning. Uavhengig av årsak virket noen av kvinnene 

oppriktig skuffet over at de ikke klarte å fylle forventningene som ligger til rette for det å 

være en ordentlig kvinne.  

 

Foreldre er som regel barns primære omsorgspersoner. I veldig mange tilfeller er det mor som 

tar hovedrollen som omsorgsperson for barna. Dette gjelder også i familiene til de intervjuede 

kvinnene. Båndet som knyttes til mor gjennom fødsel og oppvekst blir også viktig for barnas 

trygghet og utvikling videre i livet (Farstad, 2010). Denne sterke tilknytningen dannes også 

hos mor, og morskjærligheten vil, i de fleste tilfeller, være til stede for resten av livet. Denne 

tilknytningen er også en del av det som gjør det ekstra vanskelig for kvinnene å bli tatt fra 

barna sine, kvinnene mister en del av seg selv og en del av det de mener er en ordentlig 

kvinne. For de intervjuede kvinnene er en del av det å være en ordentlig kvinne å ha barna 

nær seg, følge opp barna og se hvordan barna har det til enhver tid.   

 

Når en mor, av forskjellige grunner, ikke kan ta vare på sitt eget barn, finnes det et stort 

støtteapparat som har som oppgave at barnet skal få det best mulig. Barna er i fokus, og det 

gjøres store tiltak for å forsikre seg om at de har det bra. Uavhengig av dette kan det være 

dramatisk for både mor og barn i en slik situasjon. Edina hadde en negativ opplevelse i 

forbindelse med å bli mor til sin yngste sønn. 

 

Edina: Han ble tatt fra meg bare en uke gammel. Vi var fortsatt på sykehuset da 

barnevernet kom og tok han. Jeg hadde vært i kontakt med barnevernet før, men visste 
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ikke at dette kom til å skje. Jeg ble gravid igjen kort tid etter, og da jeg var gravid i 

syvende måned dro jeg til hjemlandet mitt slik at jeg kunne føde der og beholde 

omsorgen for datteren min. Nå er hun to år gammel, og hun er der fortsatt mens jeg er 

her.  

 

Edinas historie er en sterk historie. Slike akuttiltak finner sted i situasjoner hvor det er høy 

sannsynlighet for at barnet kan ta skade fysisk og/eller psykisk hvis slike tiltak ikke blir 

gjennomført (Midtbø, 2016, Barnevernloven §4-8 jf. §4-9). Etter denne hendelsen valgte 

Edina å ta noen andre valg når hun så ble gravid igjen. Det at hun tok valget om å reise langt 

mens hun var gravid, og å føde i et land hvor helsevesenet ikke er det beste, viser hvor gjerne 

hun ville beholde omsorgsansvaret for datteren sin. Det kan tenkes at dette også handlet om 

det å få tilbake følelsen av å være en god mor og en god kvinne. Hun ville bevise for seg selv 

at hun kunne gjøre dette. Det å være, føle og bli sett på som en ordentlig kvinne handler for 

mange om å kunne være der for barna sine, men det handler også i stor grad om hvordan 

andre ser på deg.  

 

Amina snakket om hvor vanskelig det er å sitte i fengsel, og om hvordan det er å ville være en 

ordentlig kvinne: 

 

Amina: Da jeg fikk mitt sjette barn var jeg endelig lykkelig. Jeg har alltid ønsket meg 

mange barn og en stor familie, og det har vært viktig for meg at barna skal ha mange 

søsken. I vår kultur er mamma den viktigste rollen man kan ha. Derfor kan jeg heller 

ikke fortelle familien min i hjemlandet mitt at jeg sitter i fengsel. Hvis de hadde vist 

det hadde de ikke sett på meg som en ordentlig kvinne. Jeg angrer på at jeg ikke tok 

meg en utdanning og fikk meg jobb da vi kom til Norge. Hvis jeg hadde gjort det 

kunne jeg vært der for barna mine nå. 

 

Amina forteller om en sterk morskultur som er til stede i de fleste samfunn. Det å være en 

ordentlig kvinne i Norge handler om å kunne kombinere, og balansere, karriere og familie, og 

selv om kvinnerollen har endret seg drastisk de siste 50 årene, er barn og familie fortsatt en 

stor del av det å være en ordentlig kvinne. Amina kommer fra en annen kultur hvor slike 

endringer fortsatt er i prosess, og det å være en ordentlig kvinne kun handler om å ta vare på 

barna sine uten et fokus på selvrealisering. Amina er bevisst på de mulighetene vi har i Norge, 

og hun sier selv at hvis hun hadde grepet noen av disse mulighetene hadde kanskje barna hatt 

det bedre enn det de har i dag. Med kvinnefrigjøring, likestilling, nye samlivsformer og så 

videre (Tuft og Vibe, 1987), kan vi i Norge i dag se fordelene av at kvinner kombinerer flere 

roller. En kvinne som både fokuserer på karriere og familie blir på mange måter sett på som 
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en ordentlig kvinne i det senmoderne samfunnet. Aminas forventninger til hva det er å være 

en ordentlig kvinne speiler ikke disse kriteriene. For henne er det å være en ordentlig kvinne 

synonymt med det å kunne være en god mor. Med sin oppvekst og kultur i tankene er det ikke 

det hun er nå. 

 

Sunee er også redd for hvordan familie og venner i hjemlandet hadde reagert hvis de hadde 

fått vite at hun sitter i fengsel. Når hun får spørsmålet om hun har fortalt det til dem sier hun 

«Nei, det hadde vært krise om de fikk vite det. Det hadde vært dårlig for kulturen». Om Sunee 

mener at det hadde vært «krise» for seg selv eller for familiens rykte er jeg usikker på, men 

det er tydelig at hun ikke vil at noen skal se på henne som kriminell, voldelig, eller som en 

dårlig mor. Disse begrepene stemmer dårlig med bildet av gode mødre også i hennes kultur, 

og hun risikerer da å bli sett på som dårlig mor og dermed heller ikke en ordentlig kvinne.  

 

Jeg skrev innledningsvis at Edel og Edel (1959) ser på normen om at en mor skal ta vare på, 

og ha omsorg for, sine barn som den mest grunnleggende av alle menneskelige normer. 

Denne normen er så sterk at den også gjelder på tross av kulturer; den er universal, ifølge Edel 

og Edel (1959). På den andre siden er det kulturelle forskjeller innenfor hva som betegnes 

som en «god mor». Det at kvinnene har utført handlinger, som i deres hjemland og kultur 

defineres som normal oppdragelse, kommer i konflikt med det norske synet på gode 

morshandlinger og god oppdragelse. Disse konfliktene fører igjen til at kvinnene får 

utfordringer knyttet til stigmatiseringen av dem. På den ene siden ses hun på som en god mor 

for de handlingene hun har gjennomført, men ikke som en ordentlig kvinne fordi hun har 

havnet i fengsel (her er det snakk om de kvinnene som mener de har begått voldelige 

handlinger i oppdragerøyemed), men når disse handlingene, på den andre siden, ses på med 

norsk kulturs briller blir hun stemplet som en dårlig mor og en kriminell kvinne.  

 

Rollen som innsatt kan også føre til at kvinnene har vanskeligheter med å se på seg selv som 

en ordentlig kvinne. Rowe (2011) skriver at mange innsatte endrer ubevist identiteten i 

retningen av en identitet som en stigmatisert innsatt. Denne identiteten kan være vanskelig å 

forene med de innsattes subjektive syn på seg selv, i dette tilfellet, som ordentlige kvinner og 

gode mødre. Dette utfordrer kvinnenes identitetsbilde, og det er vanskelig for dem å vite hvor 

de selv befinner seg i kategoriseringene. Ved å ha mistet muligheten til å gjennomføre gode 

moderlige handlinger, på grunn av fengslingen, blir det også vanskelig for kvinnene å rette 
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opp sitt identitetsbilde som en ordentlig kvinne og en god mor. Dermed blir kvinnenes 

opprettholdelse av deres ideelle identitetsbildet en utfordring.  

 

4.2 Omsorgsovertagelse 

Enos (1998) skriver at en av de største smertene kriminelle mødre kjenner på er smerten som 

er knyttet til det at omsorgsansvaret for barna blir flyttet fra mødrene og over på noen andre. 

Det å ikke ha kontroll på barnas hverdag, og å ikke vite hvordan barna har det til enhver tid, 

er krevende for kvinnene (ibid.). I nærværende studie har barnevernet overtatt ansvaret for 

barna i fem av seks tilfeller. Far har overtatt foreldreansvaret i det siste tilfellet. Det store 

antallet av omsorgsovertagelse til barnevernet har selvsagt en sammenheng med typen 

kriminalitet som det fokuseres på i studien, men uavhengig av dette må kvinnene som havner 

i denne situasjonen forholde seg til, og håndtere, at omsorgsansvaret flyttes fra dem og over 

på noen andre. Det å skulle forholde seg til disse endringene kan bli en vanskelig prosess da 

endringene på det følelsesmessige planet som regel ikke følger disse raske endringene på 

papiret. Omsorgsovertagelsen fører til et skille mellom identiteten og oppgavene til mor som 

en biologisk produsent av barnet, og kvinnene som blir de sosiale og psykologiske 

omsorgspersonene (Enos, 1998).  

 

Mange av kvinnene forteller om det de opplever som et dårlig samarbeid mellom barnevernet 

og fengslet. De mener at det både tar lang tid å søke om, samt å få arrangert, besøk av sine 

barn. Flere av kvinnene snakker også om at barnevernets håndtering av barna ikke har vært 

god nok, og at barnevernet gjør situasjonen vanskeligere, og mer forvirrende, for barna deres. 

Barnevernets utfordringer diskuteres i neste kapittel, men dette delkapitlet fokuserer på selve 

omsorgsovertagelsen.  

 

Maria mener barnevernet har handlet galt i deres håndtering av hennes situasjon: 

 

Maria: Datteren min vet ikke at jeg sitter i fengsel. Barnevernet har sagt at hun ikke 

har godt av å vite sannheten. Derfor må jeg også lyve til henne. Når jeg snakker med 

henne (datteren) i telefonen må jeg si at jeg har reist på ferie. Det er feil at jeg må 

fortsette på løgnen som barnevernet har satt opp, og nå syns jeg det er vanskelig å 

komme ut av den. Hvis jeg hadde fortalt henne sannheten så kunne hun kanskje ha 

kommet på besøk.  
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Når vi snakker om dette begynner Maria å gråte. Det er helt tydelig at det er et sårt tema for 

henne. På det ene siden kan det tenkes at barnevernet har rett i at datteren må skjermes for noe 

av sannheten, men på den andre siden mener Maria at datteren har rett til å vite hvor hun er, 

og hvorfor hun er der. Ved å fortelle datteren sin hvor hun befinner seg må hun også snakke 

om hvorfor de har havnet i den situasjonen de er i. Det kan tenkes at datteren da kan ta 

lærdom av det Maria forteller henne. Dette er også vanskelig for Maria fordi det ikke er hun 

selv som har laget «reglene» i denne situasjonen. Det at Maria veldig brått har mistet 

omsorgsansvaret og bestemmelsesretten over sin egen datter viser seg veldig tydelig i denne 

saken, og dermed er det også vanskelig for Maria å følge med på hva som skjer utenfor 

hennes kontroll. Denne mangelen på kontroll, og at avgjørelser, som gjelder innsatte, blir tatt 

uten at de selv er involvert i avgjørelsene, skaper i seg selv utfordringer for de innsatte. Det 

fører også til at innsatte kan føle seg behandlet som barn, og det kan være vanskelig å sette 

seg inn i denne logikken for mange voksne (Ugelvik, 2011). Dette er, på mange måter, noe 

som kjennetegner fengselshverdagen, men som skaper tilleggsutfordringer for kvinnene. 

Kvinnene i seg selv har nok med utfordringene knyttet til sine barn, derfor kan det være 

vanskelig å møte utfordringer som er knyttet spesifikt til fengselsoppholdet samtidig. 

 

Sunee har et annet utgangspunkt, med tanke på omsorgsovertagelsen, men føler også på en 

smerte knyttet til det. Hun er den eneste av de intervjuede kvinnene hvis barn ikke har havnet 

hos barnevernet. Sunee valgte å skille seg fra barnas far, fordi hun trodde dette kunne føre til 

at faren kunne beholde ansvaret for barna når hun havnet i fengsel. På intervjutidspunktet er 

det slik situasjonen er. Dermed er ikke alle avgjørelser, som er knyttet til barna, flyttet bort fra 

familien, og dermed er de også nærmere Sunee. Hun har allikevel mistet omsorgsansvaret, og 

hun blir fulgt opp av barnevernet. 

 

Sunee: Siden det er han [eksmannen] som har ansvaret for de er det enklere å avtale 

besøk av barna. Jeg ser det er mange som andre her som må snakke mye med 

barnevernet for å få besøk. Men barna mine har blitt så store nå at de bestemmer også 

selv. Derfor er det ikke så lett å få de til å komme på besøk fordi de har alltid så mye å 

gjøre.  

 

Sunee har vært heldig i en uheldig situasjon. Hennes sorg ligger mer i det at barna har blitt så 

store at de selv velger bort å besøke moren. Dette handlet ikke nødvendigvis om at hun sitter i 

fengsel, men de fleste kan nok kjenne seg igjen i det å skulle sette av tid til foreldre i 
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ungdomstiden. Det er ikke alltid førsteprioritet. Det at hun sitter i fengsel blir en ekstra byrde, 

for barna, både fordi det er tabubelagt å ha en mor i fengsel, men også fordi det kan være 

vanskelig og ubehagelig å dra på besøk i et fengsel i utgangspunktet.  

 

Uavhengig av hvem som overtar ansvaret for barna dine når du er i fengsel er det en stor 

overgang for foreldrene. Det å ikke få se sine barn hver dag, og det å miste de store 

begivenhetene i livene deres, samtidig som kvinnene mister bestemmelsesretten over både seg 

selv og barna, er veldig vanskelig for disse kvinnene. Barna kommer opp i så å si alle 

samtaleemnene vi gjennomgår i løpet av intervjuene, og det er tydelig at alle kvinnene savner 

barna sine mye. Det å gi fra seg ansvaret for barna er en utfordring i seg selv. Mange kjenner 

på dette allerede ved barnehage- og skolestart. Kvinnene i denne oppgaven er i en situasjon 

hvor de ikke har tatt dette valget selv, og mange føler at ting har skjedd veldig fort. For 

kvinnene kan timene og dagene gå langsomt i fengsel, men det at det skjer så mye utenfor 

murene og utenfor deres kontroll er vanskelig å takle.  

 

Ingen av de intervjuede kvinnene nevnte noe om hvordan barnevernet hadde foretatt selve 

plasseringen av barna, og jeg følte at dette var såpass sensitivt at det var vanskelig å ta opp. I 

en studie fra 2011 får vi et overblikk over hvordan slike plasseringer foregår. Baugerud og 

Melinder (2011) skriver at ca. 80% av barnevernets omsorgsovertagelser er akuttplasseringer. 

Det vil si overtagelser som finner sted uten planlegging og samarbeid med foreldrene (Milde, 

2012, Baugerud og Melinder, 2011). Både for barna og foreldrene kan dette føre til mye stress 

og usikkerhet. Kvinnene i denne oppgaven opplever i tillegg å miste kontroll over sin egen 

frihet, og dermed er det lite de kan gjøre for å forsikre seg om at barna har det bra. Det å miste 

kontroll over sin egen hverdag er en ting, men som det fremgår senere i oppgaven er det 

kanskje tøffere for kvinnene å miste kontrollen over barnas hverdag. Mangelen på å kunne 

utføre oppgaver som er knyttet til morsrollen, på grunn av omsorgsovertagelsen, utfordrer 

kvinnene i stor grad og det ligger til grunn for mye av det som omtales i de neste delkapitlene.  

 

4.3 Savnet av barna 

I samtalene med kvinnene tar barna, som sagt, stor plass. For disse kvinnene representerer 

barna en normalitet i kaoset. Uavhengig av hva som hender med kvinnene kommer de alltid 
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til å være og føle seg som mødre. Det å snakke om barna i en positiv forstand og å snakke om 

seg selv som mor virket som en trygg havn og noe kjent for kvinnene. Kvinnene snakket stort 

sett varmt og kjærlig om sine barn. Samtaletemaet ga dem kanskje muligheten til å glemme 

situasjonen de var i for en stund. Shamai og Kochal (2008) fant i deres studie at innsatte 

mødre ofte valgte å takle vanskelige situasjoner med å tenke på barna sine. De fant også at 

planlegging av en fremtid med barna hjalp kvinnene positivt gjennom den vanskelige 

situasjonen. Tankene om barna kan bidra til en positiv hverdag, til tross for deres dystre 

realitet. Adila er et godt eksempel på det:  

 

Adila: Når jeg er ute pleier jeg å gå rundt å tenke på barna mine. Jeg savner de 

hver dag, og elsker de så høyt. Noen ganger klarer jeg nesten ikke å sove fordi jeg 

tenker så mye på de både positivt og negativt. Men det er veldig godt å gå tur i 

frisk luft og tenke på de, da blir jeg glad.  

 

Adila, som mange av de andre kvinnene, forklarer hvordan det å tenke på barna kan gjøre 

hverdagen lettere, men forskning viser også at mødres separasjon fra barna kan føre til mer 

angst og skyldfølelse sammenlignet med kvinner i samme situasjon som ikke har barn (Carlen 

og Worrall, 2004). Følelsen av å ikke strekke til eller kunne bidra med sine oppgaver som mor 

kan derfor gi flere, og andre problemer, sammenlignet med andre innsatte (ibid.). I Rapporten 

Kvinner i fengsel. En temarapport om kvinners soningsforhold i Norge (Sivilombudsmannen, 

2017) kommer de også frem til at innsatte kvinners psykiske helse, i stor grad, blir negativt 

påvirket av bekymringer for barna og en tapsfølelse av omsorgsansvar.  Dermed kan tankene 

om barna føre med seg både positive øyeblikk i hverdagen, vanskelige dager og kanskje enda 

verre netter.  

 

Sammenlignet med de andre kvinnene som ble intervjuet så Karima veldig sliten ut, og det 

var tydelig at hun ikke hatt fått mye søvn natten før. Hun beskriver hvordan tankene om, og 

savnet av, barna også kan påvirke hverdagen på en mer negativ måte. Når hun snakker om 

barna begynner hun å gråte: 

 

Karima: Barna er i tankene mine absolutt hele tiden. Jeg kan ikke leve uten barna 

mine. Når jeg ikke er sammen med de har jeg ingenting å leve for. Jeg har ikke sett de 

på ett år, og jeg vet ikke når jeg kommer til å få se de igjen. Det er ødeleggende for 

meg. 
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Karima er et godt eksempel på hvordan mangelen på kontakt med barna kan være 

ødeleggende for en mor, for å bruke hennes egne ord. Mange mener at det er en særegen 

tilknytning mellom foreldre og barn som starter allerede ved svangerskapet og som utvikler 

seg og blir sterkere gjennom spebarnstiden (Tuft og Vibe, 1986). Noen mener også at det 

«eksisterer et symbiotisk avhengighetsforhold mellom mor og barn, det vil si en funksjonell 

forbindelse til fordel for begge parter» (Tuft og Vibe, 1986:12). Om dette er reelt er usikkert, 

men det er ingen tvil om at det er en personlig gjensidig tilknytning mellom foreldre og barn. 

Når kvinnene i denne oppgaven havnet i fengsel blir denne tilknytningen brått brutt. Mange 

mener nok at disse kvinnene selv har «valgt det» på bakgrunn av det de har gjort, men i 

utgangspunktet har de aldri tatt valget om å forlate sine barn, det er noen andre som har 

bestemt dette. Savnet til barna viser hvor sårbart det er å miste kontakten med dem, og 

kombinasjonen med at kvinnene er på et ukjent sted med ukjente mennesker medfører nok at 

disse følelsene kjennes ekstra sterke.  

 

Maria er et godt eksempel på hvordan savnet etter barna også kan føre til fysiske problemer. 

Hun kjemper en hard kamp mot barnevernet, og forteller om både fysiske og psykiske plager 

hun har gjennomgått på grunn av savnet etter datteren.  

 

Maria: Etter at de tok fra meg datteren min har jeg vært veldig mye stresset. Jeg har 

også veldig mye dårligere hukommelse enn det jeg hadde før. Jeg kjenner ikke meg 

selv igjen. I tillegg så har jeg lagt på meg mye etter at jeg kom inn i fengslet, og 

mange av de andre damene jeg snakker med her inne forteller også om det samme. 

 

Maria føler det virkelig på kroppen hvordan savnet av datteren, og kampen om å få se henne, 

er en beintøff kamp å kjempe. Hennes skildring av situasjonen viser hvordan kroppen har 

reagert fysisk på det fraværende samværet med datteren. Savnet av barna er et godt eksempel 

på hvordan utfordringene kvinnene møter, «pains of imprisonment», er hovedkjernen i det 

Clemmer (1940) kaller prisoniseringen. Fengslet er et «[…] destructive, brutal, and inhumane 

environment or a stressful – sometimes traumatic – event, including the emotional and mental 

cost to prisoners.» (Soffer og Ajzenstadt, 2010:492). Som mor og innsatt koster det kvinnene 

enorme mengder energi å ta vare på seg selv i den situasjonen de er i. Det å tenke på, og 

minnes, barna kan både være en glede og en smerte. Noen ganger så dyp smerte at det går ut 

over kvinnenes fysiske og psykiske tilstand.  
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Det kan være vanskelig å peke på om det er selve fengselshverdagen eller savnet av barna, 

eller en kombinasjon av disse, som fører til at Maria ikke føler seg som seg selv. Det at hun 

selv mener at stresset rundt savnet av datteren er hovedbegrunnelsen til dette, sier mye om 

omfanget av savnet og hvor stor del av hverdagen hun bruker på å tenke på datteren. Det å 

savne barna fører også til tanker som omhandler hvordan barna har det nå, uten foreldrene. Og 

hvordan de vokser og utvikler seg uten at kvinnene får vært til stede. Dette er temaet for neste 

delkapittel.  

 

4.4 Barna vokser opp uten meg 

Med savnet av barna dukker også realiteten opp. Realiteten som handler om at barna i stor 

grad vokser opp uten kvinnene til stede i deres liv. Mange av kvinnene var veldig lei seg for 

at de gikk glipp av å være en del av barnas hverdag og å se de vokse opp. Karima fortalte meg 

om den dagen hun så to av barna sine under rettssaken: 

 

Karima: Barna mine vokser så fort nå. Det er så vondt å bli tatt ifra barna når de 

vokser så veldig fort. To av barna mine var til stede under rettssaken [...]. Jeg 

hørte at sønnen min har kommet i stemmeskifte, det var veldig rart. Og en annen 

ting som var rart var at jeg ikke kjente igjen datteren min. Jeg trodde først hun var 

en av de som jobbet i barnevernet. Hun har blitt så stor. Det er så vondt fordi jeg 

vil bare gjøre alt godt for de, men så er jeg ikke til stede. Og sønnen min har 

kommet i stemmeskifte. Det hørte jeg når han snakket. 

 

Karima var tydelig preget av det å ikke kjenne igjen sin datter. Det at datteren har vokst så 

mye at hun ikke kjente henne igjen, og at sønnen hennes har kommet i stemmeskifte uten at 

hun har fått det med seg, blir tydelige bevis på at hun ikke klarer å følge med på deres 

utvikling. For de fleste er det sårt å se barna sine vokse opp uten at de er til stede. Det blir 

også en ekstra byrde fordi dagene, ukene, og årene i fengsel kan føles så langsomme. Ved å se 

barna vokse opp ser de tydelig at verden går videre selv om de sitter i fengsel, og ikke lenger 

er en del av barnas hverdag. Barn vokser og utvikler seg fort. Mange av kvinnene i denne 

oppgaven har hatt en helt vanlig hverdag før de havnet i fengsel. De har vært vant til å se 

barna vokse for hver dag, og de har alltid vært der når det har skjedd noe med barna. Det at 

Karima har gått glipp av sønnens stemmeskifte, og datterens overgang fra jente til kvinne, 

sårer dypt fordi det betyr så mye mer enn å «bare» gå glipp av disse synlige utviklingene. Det 
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er et bevis på at Karima har vært borte fra barnas liv over lang tid. Sunee snakker også om at 

det er vanskelig å tenke på at barna lever videre uten henne: 

 

Sunee: Ved at jeg nå sitter i fengsel mister jeg mye kvalitetstid sammen med barna 

mine. Det å vite at jeg fortsatt kunne vært en del av deres liv er veldig vanskelig og det 

koster meg mye. 

 

Det Sunee sier, viser hvordan savnet av, og tankene om, barna kan føre til negative tanker om 

det som kunne vært. Hun er klar over at hun går glipp av mye tid med barna. Dette er tid som 

hun aldri får muligheten til å få igjen. Som Sunee nevnte kapittel 4.3. har hennes barn nå blitt 

ungdommer og er mindre interessert i moren sin. Det å skulle ta igjen denne tapte 

kvalitetstiden med barna blir da enda vanskeligere i fremtiden, fordi de da er store nok til å 

bestemme selv, og dermed vil de kanskje fravelge samværet med mor.  

 

Det å miste tid med barna betyr også at kvinnene opplever å miste muligheten til å 

gjennomføre dagligdagse handlinger som en god mor skal gjøre. Noen av kvinnene snakker 

om klesvask som en viktig del av deres hverdag utenfor fengslet. Bosworth (1999) skriver at 

slike dagligdagse handlinger fører til at kvinnene kan posisjonere seg som mødre og dermed 

kan de også opprettholde bildet av seg selv som voksne og kompetente mennesker gjennom 

gjennomføring av disse handlingene. Det at kvinnene går glipp av muligheten til å delta på 

denne måten fører også til utfordringer knyttet til det å se på seg selv som en god mor, samt et 

voksent og kompetent menneske. De er nå i en hverdag hvor de selv har mistet fullstendig 

kontroll. Dette er store endringer å ta inn over seg.  

 

En annen stor bekymring som gjelder spesifikt for kvinner som enten har en lang dom, er 

fengslet på forvaring, eller kvinner som er dømt for svært alvorlige kriminelle handlinger, er 

at muligheten for å miste omsorgsansvaret til barna for alltid er til stede (Carlen og Worrall, 

2004). Dette gjelder også spesifikt for kvinnene i oppgaven, hvor begrunnelsen for at de ikke 

får tilbake omsorgsansvaret kan være faren for gjentagelse, eller at de har vist en så stor 

omsorgssvikt ved å utøve vold mot sine barn, at de ikke er egnet til å ta vare på barna igjen. 

Når kvinnene blir spurt om de tror de får tilbake omsorgsansvaret for barna når de blir løslatt, 

svarer de fleste ja. Det virker som at det å ha troen på at dette kommer til å skje er viktig for 

kvinnene. Adila uttrykker seg på denne måten: 
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Adila: Jeg må tro at jeg skal få tilbake barna mine. Hvis Gud vil får jeg det. Uten barna 

mine blir jeg helt ødelagt, og det eneste jeg har nå er troen. Hvis jeg ikke får de tilbake 

så faller familien min og livet mitt helt sammen.  

 

Adila viser med ord at barna betyr veldig mye for henne. Troen på at hun en dag skal få 

tilbake omsorgsansvaret for sine barn, kan virke som det eneste hun har igjen. Hun bruker 

denne troen som en overlevelsesteknikk, og det gjør sannsynligvis mange av de andre 

kvinnene også. Den lille gleden de har i å tenke positivt på barna tenner et håp av lys. Savnet 

av barna og håpet om å se dem igjen blir en rød tråd i kvinnenes tanker.  

 

4.5 Oppsummerende 

Den fysiske begrensningen som fengslet er skaper spesifikke utfordringer mellom de innsatte 

mødrene og deres barn. Alle kvinnene snakker om et sårt savn som er rettet mot barna og sitt 

tap av morsrollen. Dette samsvarer med de morsspesifikke «pains of imprisonment» hvor 

hovedvekten av smerte, knyttet til mødre i fengsel, ligger i tankene på, savnet av og 

separasjonen fra barna, samt tapet av morsrollen og dens oppgaver (Carlen, 1990, Enos, 1998, 

Comfort, 2008).  

Kvinnene viser også til hvordan det å bli dømt og være innsatt fører til både kulturelle 

utfordringer, samt utfordringer knyttet til deres identitetsbilde. Ved å bli behandlet som en 

kriminell, og samtidig miste omsorgen for sine barn, mister også kvinnene en del av seg selv 

og det de mener er en ordentlig kvinne. Kvinnenes syn på en ordentlig kvinne, som gjerne er 

forankret i deres kultur, er en mor som er tilstede for barna. Innsatte mødre har ikke denne 

muligheten, og dermed føler kvinnene på en identitetskonflikt fordi de på den ene siden 

tenker at de er gode mødre, mens på den andre siden blir de ikke behandlet slik og de har 

mistet muligheten til å videre handle som gode mødre og ordentlige kvinner på grunn av 

fengselets fysiske grenser. 

Kvinnene snakker også om hvordan savnet av barna gjennomsyrer deres fengselshverdag på 

både godt og vondt. Tanken om barna kan gi motivasjon, men det er også en del smerte 

knyttet til savnet og den usikre fremtiden. En stor utfordring kvinnene må takle er tanken på 

at barna vokser opp uten dem til stede. Karima fortalte om hvordan det var å se sine barn for 

første gang på veldig lenge. Barnas utvikling ble et bevis på at selv om tiden i fengsel står 
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stille er ikke dette tilfellet på utsiden. For Adila var håpet om å få tilbake omsorgsansvaret for 

barna noe av det viktigste å klamre seg fast til i hennes situasjon.  

I neste kapittel vil jeg se på noe annet som fyller kvinnenes tanker på en mer negativ måte. 

Barnevernet og deres utfordringer, samt fremstillingen av disse kvinnene som dårlige og 

uegnede mødre, er også en stor del av kvinnenes hverdagsutfordringer.  
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5. Utfordring 2: Velferdssamfunnets 

kontrollpraksis 

«[…]the institutionalized prisoner is hyperprone to stigmatization and is “reduced in our 

minds from a whole and usual person to a tainted, discounted one” (Goffman, 1959, p. 3)» 

(Schlosser, 2008:1500). 

Oppgaven har tidligere vist hvordan kvinnene gjennomgår en rekke utfordringer knyttet til det 

å sitte i fengsel, det å miste omsorgen for barna, og det å bli sett på som en dårlig mor. Dette 

kapitlet vil se nærmere på kvinnenes største utfordring, det å miste omsorgen for barna, fra en 

annen teoretisk retning. Kapitlet handler om hvordan velferdssystemet kontrollpraksis, med 

barnevernet i spissen, ikke bare gjør denne utfordringen ekstra vanskelig for kvinnene, men 

også hvordan barnevernet, og ønsket om å motbevise barnevernets forestilling om seg selv, 

opptar kvinnene før fengslingen, under fengselsoppholdet og mest sannsynlig etter at de har 

ferdigsonet sin dom. Alle kvinnene ble intervjuet mens de fortsatt sonet. Derfor kan det ikke, 

med sikkerhet, sies noe om situasjonen de kommer til å være i når de da kommer ut av 

fengsel, men velferdssystemet og barnevernets oppgave legger en del føringer, slik at det er 

mulig å si noe om hvordan disse kvinnene mest sannsynlig kommer til å møte utfordringer 

også på utsiden av fengslet. 

Kvinnene i oppgaven er i en spesiell situasjon. De er dømt, og soner en straff,  for vold mot 

sine egne barn. Sammenlignet med andre innsatte i fengsel, som sitter inne for andre typer 

lovbrudd som kanskje ikke ses på med like stor alvorlighet, opplever informantene at 

dommen og fengselsstraffen sterkt angriper deres identitet og selvforståelse. For innsatte med 

barn skaper fengselsstraffen uansett utfordringer knyttet til forholdet mellom dem og deres 

barn, men for disse kvinnene settes det på spissen. Andre innsatte har kanskje ikke barn, og 

har de barn forblir relasjonen til barna ikke påvirket i like stor grad, som hos kvinnene i denne 

oppgaven. En av grunnene til dette kan være at omsorgsansvaret ikke er flyttet bort fra 

familien under soningen, og dermed kan den innsatte gå tilbake til å være forelder etter endt 

soning.  

I de fleste saker hvor det har blitt begått en kriminell handling er det politiet som er den første 

instans lovbryteren er i kontakt med. Deretter foregår det en etterforskning, rettssak og 

lovbryteren blir gitt en straff, her fengselsstraff. Dermed er det kriminalomsorgen som overtar 

ansvaret for vedkommende, og personen plasseres i fengsel over en bestemt tid. Straffen blir 
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det den er ment til å være, nemlig frihetsberøvelse i et bestemt tidsrom (St.meld. nr. 37, 2007-

2008). Personen soner sin dom, og er etter dette et fritt individ i samfunnet. Uten å gå i detalj 

på generelle utfordringer og problemer et fengselsopphold kan påføre et individ kan vi se for 

oss at personen nå har kommet tilbake til samfunnet, og potensielt kan fortsette et lovlydig liv 

utenfor fengselsmurene uten særlig mye kontakt med politi, rettsvesenet eller fengslet. 

Personen har sonet sin dom, og «betalt tilbake» for sine handlinger.  

I livene til kvinnene i denne oppgaven førløper denne prosessen litt annerledes. Deres start på 

reisen er et hardt møte med velferdssystemet og barnevernet. Barnevernet blir for mange den 

første kontakt med statens kontrollapparat slik de ser det. I de fleste sakene i denne oppgaven 

er det skolen som har tatt kontakt med barnevernet, deretter har barnevernet varslet politiet, 

som igjen har ført til en dom og fengselsopphold for kvinnene. Selv om fengslet nå har tatt 

over ansvaret for kvinnene, slipper ikke barnevernet taket på dem. I de fleste sakene har 

barnevernet nå overtatt ansvaret for barna til kvinnene, og dermed blir kontakten med 

barnevernet en stor del av hverdagen til kvinnene. Kvinnene har altså løpende kontakt med to 

separate deler av statens sosiale kontrollapparat samtidig. De ønsker å beholde kontakten med 

barna sine mens de soner. Dette organiseres både gjennom fengsel og barnevernet. Kvinnene 

vil vise barnevernet at de har endret seg og kan overta omsorgsansvaret når de er ferdigsonet, 

og kvinnene vil også vite om situasjonen med barna som møter dem når de kommer ut. På 

grunn av dette må også barnevernet ha en viss oversikt over kvinnenes hverdag i fengslet, og 

de må ha en oversikt over situasjonen i familien, situasjonen som omhandler volden og 

situasjonen til barna. Kvinnene opplever derfor at de soner sin dom med en tilleggsstraff og -

utfordring. De har blitt fratatt friheten, men de er også under stadig kontroll av barnevernet. 

De kjemper en konstant kamp om å få se barna sine og om å få tilbake omsorgsretten til barna 

når de er ferdigsonet. Denne kampen kommer mest sannsynlig også til å følge informantene 

etter endt soningstid, og kampen mot barnevernet setter irritasjon og frustrasjon knyttet til 

fengselshverdagen i skyggen. Forskning fra Australia viser hvordan utfordringene med 

barnevernet blir en utvidelse av fengselsstraffen, men uten de fysiske grensene (Stone, m.fl., 

2017). Gjennomføringen av fengselsstraffen blir dermed bare et ledd i en lang rekke av 

handlinger som må gjennomføres for at de skal få tilbake omsorgen for barna sine. Kvinnene 

er nå i barnevernets søkelys og deres handlinger og behandling av barna kommer til å bli 

overvåket av barnevernet over lang tid. Barnevernet blir, for disse kvinnene, den store fienden 

som følger dem fra før, gjennom og etter fengselsoppholdet. Frykten for barnevernet, og hva 

barnevernet kan gjøre, følger kvinnene på daglig basis. Dette er i likhet med det Fylkesnes, 
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m.fl. (2015) fant om sine informanters følelser knyttet til det norske barnevernet. Dermed kan 

vi også stille spørsmål ved om dette gjelder generelt for minoritetsforeldres møte med det 

norske barnevernet. Som vist tidligere er det denne utfordringen som oppleves som den 

sentrale for kvinnene, det å ha mistet kontakten og omsorgen over sine egne barn, samt 

frykten for å ikke få se de eller få de tilbake.  

Alvorlighetsgraden av kvinnenes kriminelle handlinger, det at de har begått vold mot barn, 

som er noen av de skjøreste samfunnsborgerne, speiler barnevernets og fengslets kontroll av 

dem. Mange i samfunnet vil nok si at kvinnene får som fortjent, og at de aldri burde kunne få 

tilbake omsorgsretten for barna sine. Informantene mine mener, på sin side, at de ikke har 

gjort noe galt. Enten så mener de at de har blitt uskyldig straffet, eller så mener de at de 

handlingene de har begått, ikke er kriminalitet. På grunnlag av dette vil oppgave nå se på 

hvordan denne kontrollen fra barnevernet føles for kvinnene, og hvordan det legger føringer 

for deres hverdagsliv i fengslet. Det ses også på hvordan det er for kvinnene å føle seg, eller at 

de blir sett på, som en dårlig mor på grunn av samfunnets syn på de handlingene de har 

begått. I sitt systematiske forsøk på å lage en moralens antropologi, beskriver Edel og Edel 

(1959) at en mors ansvar for å ta vare på og ha omsorg for sine barn, er det mest 

grunnleggende moralske påbud av alle, og på mange måter vil disse kvinnene bli sett på som 

de verste kriminelle fordi de har begått vold mot sine egne barn. 

 

5.1 Barnevernet som fiende 

Barnevernet er en av velferdssamfunnets instanser. Barnevernets viktigste oppgave er å sikre 

barn og unge en trygg oppvekst (Bufdir.no, 2017). Barnevernets mål er ikke å flytte barnet ut 

av familien. Dette er tiltak som kun trer i kraft i alvorlige saker som omhandler omsorgssvikt, 

eller i saker hvor hjelpetiltakene til barnevernet ikke viser fremgang eller fungerer som de 

skal, eller i situasjoner som vurderes som uholdbare (St.meld. nr.5 (2001-2002):29). Disse 

hjelpetiltakene er formet slik at hjelp og støtte, i form av råd og veiledning i hjemmet, 

støttekontakt, avlastningstiltak mm., kan bidra til at foreldre og foresatte selv skal klare å 

ivareta omsorgsoppgaven (Bufdir.no, 2017). I de mest alvorlige situasjonene, som blant annet 

ved vold i hjemmet, kan barnevernet sammen med fylkesnemnda foreta en 

omsorgsovertakelse uten foreldrenes samtykke (ibid.). Barnevernets arbeidsmetoder, som 
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kombinerer Bourdieus venstre- og høyrehånd (Smith og Ugelvik, 2017), kommer tydelig frem 

her hvor det tilbys hjelp og tiltak i familien, men hvor høyrehåndsmakten kommer inn i de 

særlig alvorlige situasjonene. Barnevernet vil alltid ta utgangspunkt i hva som er det beste for 

barnet i situasjonen det gjelder.  

Men hva skjer når barnevernets oppgaver og visjon kommer i konflikt med foreldrenes syn? 

Kvinnene i oppgaven anerkjenner ikke at barnevernets avgjørelser, i bunn og grunn, er det 

beste for barna. For disse kvinnene virker det som at det ikke finnes noen gode nok 

begrunnelser for å ta barna bort fra foreldrene og familien. For kvinnene, i deres virkelighet, 

har barna det godt så lenge de kan være sammen med foreldrene sine. Amina forteller: 

[…] barnevernet jobber mot familieliv og barna selv om de ikke skal det. De 

[barnevernet] bruker makten sin feil. De bruker makten feil! Jeg er glad for at jeg har 

kommet til Norge og at jeg kan være mor her, men barnevernet tar barna fra mor alt 

for tidlig. Dette hadde aldri skjedd i hjemlandet mitt. Hvis det er bevis for vold er det 

helt riktig, men i min situasjonen er det ikke riktig. Hvis mor er frisk og barna har det 

bra er det ikke bra at barna blir tatt fra mor. 

Amina peker her på en av barnevernets sider som har fått mye kritikk de siste årene, nemlig 

det at barnevernet angivelig ikke arbeider familieorientert, men setter barnet i sentrum. I 

utgangspunktet virker ikke dette som kritikkverdig, og det kan også ses som en naturlig 

utvikling med tanke på barns økende rettigheter som omtalt tidligere. Stang (2018) skriver om 

det nordiske barnevernets utvikling de siste 20 årene. Hun viser til en endring i barnevernet 

fra familieorientering til en barnesentrert orientering. Sistnevnte har på mange måter også 

familien som fokus, men med barnet i sentrum (ibid.). Denne måten å arbeide på omhandler 

barnets generelle velferd og utvikling, uten hovedfokus på skade og mishandling. Et 

barnesentrisk perspektiv setter barnas rettigheter i forrang til foreldrenes rettigheter, og det er 

her det kan bli en del forvirring og frustrasjon for foreldrene. Stang (2018) skriver også at det 

norske barnevernet legger stadig større vekt på å intervenere tidlig for å forhindre skadelige 

situasjoner for barna. I dag er det kun Norge og Finland som arbeider på denne måten i 

barnevernet, og dermed ses disse landene på som unike i denne sammenheng.  

Amina sier i intervjuet at «barnevernet tar barna fra mor alt for tidlig», og flere av de andre 

kvinnene opplever det samme: 

Edina: Barna mine sa bare en gang at mamma hadde slått de. Da tok de barna mine 

med en gang. Jeg syns det er feil. Barnevernet er alt for strenge med barn og familie.  
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Sunee: Da datteren min fortalte at jeg hadde slått henne ble det store konsekvenser 

med en gang. Barnevernet ville ikke høre min side av historien. Datteren min angret på 

det hun hadde sagt fordi jeg ikke får lov til å være med barna mine lenger, men det 

hjelper ikke nå.  

Av historiene til kvinnene kan det fremstå som at barnevernet har handlet raskt, og på 

bekostning av den biologiske familien og familiesituasjonen. Det er nettopp det som i dag er 

det norske barnevernets fokus og arbeidsmetode. Fra barnevernet side gjøres dette for å 

forebygge fremtidig skade. Imidlertid kan det gi inntrykk av at foreldrenes rettigheter blir 

nedprioritert. Det skaper frustrasjon og forvirring hos kvinnene, som mener at det beste for 

deres barn er å være sammen med sine biologiske foreldre. Som en del av velferdssamfunnets 

utvikling skal barnevernet være med på å forme fremtiden til disse barna, og dermed også 

fremtiden til samfunnet. I situasjoner hvor det skjer en omsorgsovertakelse skal situasjonen 

være vurdert som uholdbar (St.meld. nr.5 (2001-2002):29). Det vil si at i disse sakene skal 

situasjonen være nøye vurdert og gjennomgått. Det kan virke som at begrunnelsene for 

barnevernets raske intervensjon i kvinnenes familier ikke har blitt godt nok kommunisert til 

disse kvinnene, og at det er nettopp dette som skaper frustrasjon, og et bilde av barnevernet 

som «den onde» for kvinnene. Mangelen på kommunikasjonen mellom fengsel, barnevern og 

kvinnene har muligens også en enda mer negativ innvirkning på kvinnenes tanker om 

barnevernet. 

 

5.2 Hva blir gjort for å bevare kontakten mellom 

mor og barn? 

Kvinnene ser på barnevernet som en stor fiende, og som vist tidligere er det vanskelig for 

kvinnene å se det gode i barnevernets arbeid. Spesielt i kvinnenes egen situasjon, i og med at 

de selv mener at de er de beste omsorgspersonene for barna. Uavhengig av dette ses det her 

nærmere på hvilke rettigheter kvinnene har til å holde kontakten med barna sine når de sitter i 

fengsel.  

I en rapporten fra kriminalomsorgen (2015) skrives det at det er viktig med et godt samarbeid 

mellom fengsel og barnevernstjenesten, men det understrekes også at i de tilfellene hvor 

barnevernet er en del av saken, skal barnevernets vurdering tilrettelegge kontakten mellom 

foreldre og barn. Et av tiltakene som har blitt gjennomført for å gjøre dette arbeidet enklere er, 
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såkalte, barneansvarlige i fengslene. Disse skal arbeide spesifikt med utfordringer knyttet til 

barn og deres foreldre i fengsel (kriminalomsorgen, 2015). I rapporten står det også at 

samværet mellom mor og barn er viktig, uavhengig om mor har hovedomsorgen for barna 

(ibid.). Mødre i fengsel har også visse rettigheter. Blant annet i straffegjennomføringsloven 

(Lov om gjennomføring av straff mv., 2002), «Bangkok-reglene» (2010) og «Standard 

minimumsregler for behandling av fanger» (1955) er det spesifikke lover og retningslinjer 

som legger til rette for kontakten mellom mødre i fengsel, og deres barn. Rettighetene til 

kvinnene er tydelige, men det oppstår en potensiell konflikt i dette tilfellet. På den ene siden 

skal foreldre i fengsel kunne treffe barna sine, men på den andre siden skal ikke nødvendigvis 

barna treffe sine fengslede foreldre dersom det ikke er til barnas beste. Det å dra på besøk i 

fengsel kan generelt være skremmende for barna. I de tilfellene denne oppgaven fokuserer på 

er det i tillegg usikkert om barna i det hele tatt ønsker å se moren sin. Selv om kvinnene har 

en oppfattelse av at det ikke har forekommet store voldelige hendelser, kan det godt hende at 

barnas oppfattelse er en annen. De skal, hvis de har behov for det, kunne skjermes fra sin mor. 

Kvinnenes opplevelse, at det er barnevernet som fornekter dem kontakten med barna, kan i så 

måte også være det at barna selv ikke vil møte mødrene sine. Dermed blir barnevernets 

arbeidere, som viderefører denne informasjonen til fengslet/kvinnene, de som får skylden.  

På tross av at kvinnene har rettighetene på sin side, er det barnevernets vurdering som til slutt 

spiller en viktig rolle (Kriminalomsorgen, 2015). Samarbeidet med fengslet kan være 

kjempegodt, men det har lite å si hvis vurderingen til barnevernet er at kvinnene ikke skal ha 

kontakt med barna sine, eller at barna skal slippe å se moren sin. I sakene denne oppgaven 

omhandler kan begrunnelsene for den manglende kontakten mellom mor og barn være mange, 

blant annet at kvinnene utgjør en fare for barna med tanke på begrunnelsen for 

fengselsoppholdet. I samtalene med kvinnene om fraværet av samværet til barna gis det ulike 

svar på begrunnelsene til dette. Edina, som tidligere har fortalt om hvordan hun ble fratatt 

sønnen sin på sykehuset, og at barnevernet har sagt at hun er farlig, forteller: 

Edina: Jeg snakker med barna mine på telefon hver dag. De kommer på besøk til meg, 

og det er jeg glad for. Jeg får til og med se sønnen min som de tok på sykehuset. Men 

barnevernet er med hver gang jeg får besøk av de. De sitter og noterer og følger med. 

Det er litt vanskelig å ikke få lov til å være alene med de.  

Edina er et eksempel på at systemet fungerer og at rettighetene hennes blir tatt vare på, i dette 

tilfellet. Hun får lov til å se barna sine så lenge barnevernet er til stede. Edina er den eneste 

personen som intervjues på hennes avdeling, så det er ikke mulig å si om dette speiler 
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samarbeidet mellom fengslet og barnevernet til de andre mødrene på avdelingen. Det som 

kommer frem, i denne forskningen, er at Edina er unntaket. De andre kvinnene som er 

intervjuet sliter med å ha samvær med barna sine. Noen sitater understreker dette: 

Karima: Jeg har ikke møtt barna siden jeg ble satt i fengsel. Jeg fikk vite i forrige uke 

at jeg har rett på å se de fire ganger i året. Dette skulle jeg visst for lenge siden.  

Maria: Fengslet legger bra opp for de som er foreldre. I min sak er det barnevernet 

som er det største problemet. Alt tar så lang tid, men det er de som bestemmer når jeg 

kan få besøk. 

Amina: Barnevernet lar ikke barna komme på besøk. Da er det veldig vanskelig å 

holde kontakten. 

I tilfellene til Karima, Maria og Amina har utfallet blitt at de ikke har får se barna sine. Hvis 

det Karima forteller er sant er dette en tydelig svik i systemet. I Maria og Aminas tilfeller 

betyr det enten at barnevernet ikke vil at de skal ha kontakt med barna, at barna ikke ønsker 

kontakt med mødrene sine, eller at barnevernet ikke kan legge til rette for dette. 

Alvorlighetsgraden av handlingene kvinnene er dømt for kan gi dem utfordringer når det 

gjelder å ha samvær med barna. Det at barnevernet med barnas beste som utgangspunkt, og 

barna selv, har siste ord i samværsbestemmelsene, understreker hvordan barnevernet blir en 

stor del av kvinnenes utfordring og liv også inne i fengslet.  

 

5.3 Kritikken mot det norske barnevernet 

I 2016 fikk det norske barnevernet stor internasjonal oppmerksomhet etter at det i november 

2015 overtok omsorgen for fem norsk-rumenske barn i Naustdal på Vestlandet (Røren m.fl., 

2016). Reaksjonene var internasjonale demonstrasjoner mot det norske barnevernet i 22 land 

(ibid.). Omsorgsovertakelsens begrunnelse var voldelig adferd mot barna fra foreldrenes side. 

Demonstrantene la vekt på splittelsen av familien, og det de så som en unødvendig og for 

tidlig intervensjon. I senere tid har det også vært en teoretisk debatt rundt eventuelle ulemper 

med måten barnevernet arbeider på og dets barnesentriske orientering (Stang, 2018). I 

diskusjonen har det vært knyttet spørsmål til forholdet mellom statens og foreldrenes ansvar, 

og hva som er en god oppvekst for barna. Konklusjonen er ikke enkel, og det er store 

forskjeller fra land til land. For familier som havner i omsorgsovertagelsessituasjoner kan de 
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føle på urettferdighet, fratagelse av makt, og misbruk av makt. Maria fortalte at hun var en av 

de som demonstrerte mot barnevernet i 2016, dette var før hun selv havnet i samme situasjon: 

Maria: Jeg går i alle protester mot barnevernet. Barnevernet har alt for mye makt. I det 

siste har jeg tenkt mye på det at barnevernet er en business som kun vil tjene mest 

mulig penger. Jeg har hørt at fosterfamilier tjener masse penger på å ha barn hos seg. 

Jeg tror det er sånn også i min situasjon. Advokaten min og jeg kjemper for en 

revolusjon i barnevernet, og jeg tror kanskje det er på vei.  

Marias engasjement for å endre måten barnevernet arbeider på kommer opp flere ganger 

gjennom intervjuet: 

Maria: Jeg tror at jeg har blitt dømt fordi barnevernet får mer makt med en gang en 

person er blandet opp i en sak som dette. Med en gang man møter i retten er man inne 

i systemet, og da bruker barnevernet dette mot personen hele veien.  

Demonstrasjonene mot det norske barnevernet startet med en sak på Vestlandet, men fordi 

denne saken fikk mye oppmerksomhet, var det også flere som uttalte seg om de dårlige 

opplevelsene de har hatt med det norske barnevernet. Dermed kan en liten gruppe mennesker 

støtte seg på hverandre i de såre følelsene. Mange av dem har opplevd omsorgsovertagelse av 

barna føler seg maktesløse, men ved hjelp av massemedia og sosiale medier kommer denne 

gruppen sammen om hatet og danner en maktkamp mot barnevernet. Sammen viser de da en 

mistillit til staten og statens ansvarsoppgaver. Andre lands befolkning kan ikke forstå seg på 

barnevernets strenge og tidlige intervensjon, samt hvor strenge norske lover er mot vold. Den 

ukjente måten Norge, og norsk barnevern, arbeider på, og under, blir da uglesett og sterkt 

kritisert, selv om loven og barnevernet i bunn og grunn vil beskytte barna og deres fremtid. 

Som nevnt tidligere har det tatt lang tid før den norske befolkningen selv har tatt innover seg 

at barnas rettigheter skal være på lik linje som voksnes. At avgjørelsene til norsk barnevern 

skal ha legitimitet også i andre land, med andre juridiske og forvaltningsmessige kulturer, er 

kanskje mye å forvente. Kvinnene i denne oppgaven er i lignende situasjoner som den 

rumenske familien på Vestlandet. De fleste mener selv av de ikke har begått vold, og at de 

derfor har havnet ufortjent i denne situasjonen.  

 

Kritikken mot barnevernets arbeid fortsetter for kvinnene også inne i fengslet. For Edina går 

denne kritikken mer ut på barnevernets analysering av henne som en god mor: 

 

Barnevernet skriver rapporter hele tiden, og de gjør at små bagateller blir store 

problemer veldig ofte. Når barnevernet er her på besøk sammen med barna mine 
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noterer de ned alt som skjer og alt jeg sier og gjør og vrir om på det. Barnevernet sier 

at det er feil at jeg klemmer på de og gråter når de kommer. Man må være som en 

stein. 

 

Amina føler også at hun ofte blir analysert av barnevernet og sier at «barnevernet leter etter 

tegn på at jeg er en dårlig mor». Denne følelsen som både Edina og Amina får av at de ofte 

blir vurdert av barnevernet, bygger nok opp under følelsen av maktesløshet, og en følelse av å 

være urettferdig behandlet. Det bygger også opp under deres egen følelse og forståelse av hva 

det er å være en god mor, og hvordan man kan være det.  

 

Når man har havnet i en så vanskelig situasjon, som det å miste omsorgsansvaret for sitt barn 

er, blir det for disse kvinnene krevende å se de gode begrunnelsene i valgene som blir tatt på 

vegne av dem. Det er nok også disse tankene som utløser mye av kritikken mot barnevernet, 

sammen med måten barnevernet i Norge arbeider på.   

 

Den store internasjonale oppmerksomheten på det norske barnevernet viser, som sagt, til at 

det norske barnevernet ikke er som de fleste andre lands barnevern. Noen handlinger som blir 

stemplet som kriminalitet i Norge, blir ikke sett på som kriminelle handlinger i flere andre 

land. Det samme gjelder begrunnelsene barnevernet benytter seg av når de gjennomfører en 

omsorgsovertakelse. Alle kvinnene som er intervjuet i denne oppgaven er utlendinger. Det er 

ingen av kvinnene som har vokst opp i Norge, de har kommet hit i voksen alder. Det vil 

derfor si at disse kvinnene ikke har vokst opp med de norske lovene og reglene, og de syns 

det er vanskelig å sette seg inn i måten barnevernet arbeider på. Amina forteller: 

 

Amina: Dette hadde aldri skjedd i hjemlandet mitt. Kulturen der er så sterk, og mor 

betyr masse. I hjemlandet mitt sier man «mormormormor», men man sier bare «far» 

om far. Kvinnene betyr veldig mye i kulturen, og de hadde aldri straffet en kjærlig mor 

på denne måten. 

 

Det å frata mor omsorgen for sitt barn er for Amina helt utenkelig. Aminas reaksjon 

samsvarer med deler av den internasjonale pressens reaksjon i saken der den norsk-rumenske 

familien på Vestlandet mistet omsorgsansvaret for sine fem barn. Aftenposten (Røren m.fl., 

2016) skriver om hvordan rumensk TV hadde satt opp en eksklusiv tv-sending som 

omhandlet denne saken i det norske barnevernet, hvor rumenerne legger vekt på at 

voldshandlingene (som vi definerer det som i Norge) foreldrene har begått ikke defineres som 

vold i Romania. Det forklares at det i Romania er tradisjon for å kunne bruke små fysiske 
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korreksjoner i barneoppdragelsen, og dermed mener de at barnevernet, og den norske stat, har 

handlet på feil grunnlag i forhold til rumenske lover og regler (Røren m.fl., 2016). Disse 

uttalelsene og meningene speiler mye av det internasjonale synet på det norske barnevernet i 

tiden rundt de store demonstrasjonene. Stang (2018) skriver om hvordan massemedias 

presentasjon av noen få saker der barnevernet griper inn i utenlandske familier bosatt i Norge, 

har ført til en moralsk panikk, og at dette også er en av begrunnelsene til den økende 

oppmerksomheten rundt det norske barnevernets internasjonalt. Hun skriver videre at familier 

fra land og kulturer med liten tillitt til staten er redde for barnevernets inngrep i familien. 

Dermed legges det stort fokus på å unngå at staten skal overta ansvaret for barna, de mener at 

staten griper inn i familien og tar barnet, og dermed også ødelegger familiebåndene mellom 

foreldre og barn. I land og kulturer med liten tillitt til staten er det forståelig at de ikke vil at 

staten skal ha ansvaret for barna deres. I Norge har vi til sammenligning en høy tillitt til staten 

og at statens arbeid gjennomføres med grunnlag om at det er det beste for alle.  

 

Disse store kulturforskjellene, både med tanke på hva som defineres som vold og tillitt til 

staten, gjør situasjonen vanskelig også for kvinnene i denne oppgaven. Sunee snakker litt om 

dette: 

 

Sunee: […] rettssystemet tar ikke høyde for kulturforskjeller. Jeg har hørt om noen få 

saker hvor de gjør det… men ikke i mitt tilfelle. Kultur er kultur, og jeg har vokst opp 

med det (vold) og da er det vanskelig å fjerne. Jeg syns det er urettferdig at de ikke 

betrakter kulturforskjeller.  

 

Maria har også tanker om dette: 

 

Maria: Jeg mener ikke at Norge er rasistisk, men at systemet kanskje er litt mindre 

tålmodige med personer som kommer fra andre land. Jeg har prøvd å lære meg de 

norske reglene og kulturen gjennom venner og kollegaer, men det er ikke så lett…  

 

Disse uttalelsene og temaene peker på store utfordringer når det gjelder forskjellige tankesett 

fra kultur til kultur. Sunee viser til en hjelpeløshet når det gjelder kulturelle forskjeller. Både 

hun og Maria ytrer at det er vanskelig å endre det kulturelle tankesettet. Fylkesnes m.fl. 

(2015) skriver at mange minoritetsforeldre, i møte med barnevernet, opplever å ikke bli møtt 

med en forståelse for at det finnes kulturelle verdiforskjeller i oppdragelsen. Det er nettopp 

dette Sunee og Maria også kjenner på.  
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Når det gjelder den norsk-rumenske familien på Vestlandet fikk de tilbake barna sine ca. et 

halvt år etter omsorgsovertakelsen (dagen.no, 2016). Kriteriene for tilbakeføringen av barna 

var at familien og barnevernet opprettet en avtale for samarbeid om hjelpetiltak (ibid.). 

Rekkefølgen på barnevernets handlinger, omsorgsovertakelse og hjelpetiltak i hjemmet, kan 

på mange måter diskuteres om var rett, men på den andre siden er det nettopp slik det norske 

barnevernet arbeider. I kritiske saker handler barnevernet raskt for å forebygge eventuelt 

(mer) skade på barna. Dette er et godt eksempel på at det norske barnevernets arbeidsmetode 

setter barnet i sentrum (Stang, 2018).  

 

5.4 De normative utfordringene i rettssystemet 

I tillegg til utfordringene og bekymringene som er knyttet til barnevernet og staten, føler 

kvinnene også på en stigmatisering fra samfunnet både når de er i fengsel, og når de kommer 

ut. Som vist tidligere blir voldelige kvinner sett på som unaturlige og «dobbelt avvikende» på 

grunn av at de har begått kriminalitet, i tillegg til å ha brutt de normative forventningene for 

den feminine adferden (Berrington og Honkatukia, 2002). Som tidligere nevnt blir disse 

kvinnene avvikende, i enda større grad, ved å være mødre som har begått voldelige handlinger 

mot sine barn. I det følgende ses det nærmere på hvilke utfordringer kvinnene får i møtet med 

rettssystemer og de sterke normative forventningene.  

Delkapittel «4.1 Ikke ordentlig kvinne» så på hvilke kulturelle og normative utfordringer 

disse kvinnene møter som voldelige mødre. I dette delkapitlet bygges det videre på dette, og 

det ses på hvilke utfordringer informantene møter som kriminelle og voldelige kvinner. 

Berrington og Honkatukia (2002) skriver at overtredelse av formelle normer som tidligere ble 

håndtert i den private sfæren gjennom uformell sosial kontroll, har blitt overført til den 

formelle sfæren og dermed også til rettssystemet. Normene de her skriver om gjelder synet på 

voldelige kvinner som enten «mad or bad» (ibid.). Noen av kvinnene har følt på hvordan 

synet på dem som voldelige også fører til at rettssystemet «leter etter» flere tegn på at de er 

«mad or bad». Sunee forteller om en situasjon hun mener ble feiltolket: 

Sunee: En gang hadde datteren min vært og spilt paintball med noen venner, og da 

fikk hun en blåveis på øyet. I retten tok de opp det og det ble brukt mot meg. De mente 

jeg hadde gjort det… Alle andre vet at hun hadde vært og spilt paintball, de kan jo 

bare spørre alle vennene hun var der sammen med.  
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Sunee mener at denne situasjonen ikke har noe å gjøre med at hun sitter i fengsel i dag, og 

hun syns det var unødvendig å ta med dette som del av rettsavgjørelsen. Amina har en 

lignende erfaring med dette: 

Amina: I retten fikk jeg høre at barna ofte var syke når de bodde sammen med meg. 

Det er helt feil! Jeg passet alltid på at barna mine skulle være friske og sterke.  

Det Sunee og Amina sier kan tolkes både som at retten vil se på hele situasjonen, det store 

bildet, men også til at retten leter etter «feil» ved dem som mødre. Når de blir sett på som 

voldelige kvinner vil systemet forsøke å finne flere grunner til å kalle dem voldelige, eller 

«unaturlige» kvinner. I tillegg kan dette tolkes som at Sunee og Maria oppfatter at de ikke får 

fortalt sin side av historiene når avgjørelsen om deres fremtid skal avgjøres. Vi kan se likheter 

med dette i tidligere forskning på minoritetsforeldres møte med barnevernet, hvor flere mener 

at møtet med barnevernet og rettssystemet kun er en enveiskommunikasjon (Fylkesnes m.fl., 

2015). Maria snakker om hvordan hun føler at de leter etter feil: 

Maria: Politiet leter etter bevis mot meg, og jeg føler ikke at jeg er uskyldig til det 

motsatte er bevis. Når man blir dømt for vold blir det ofte på denne måten, at politiet 

leter mer etter feil og etter ting de kan ta deg på. 

Rettens oppgave er jo i det store og hele å se på helheten i kvinnenes situasjon, men Maria 

mener også at det nettopp er det de ikke har gjort:  

Maria: Det er veldig dumt fordi det er ingen som har sett på hvordan jeg var før. 

Barnevernet og rettssystemet burde tatt en kikk på hvordan jeg var når jeg bodde i 

hjemlandet mitt. De kunne spurt hvem som helst av venner og familie, og alle hadde 

sagt at jeg aldri kunne vært voldelig. De burde gjort det fordi de har så lite bevis mot 

meg. Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke har gjort det.  

Maria opplever å ha blitt urettferdig behandlet fordi de som skal ilegge henne straff kun har 

sett på de sidene av Maria som underbygger deres bilde av henne. Dette har kanskje til og 

med ført til en strengere straff, og for Maria en helt ufortjent straff. Berrington og Honkatukia 

(2002) skriver at måten å se på voldelige kvinner på også kan resultere i strengere straffer. 

Dette er fordi det er enklere å dømme de som bryter med de normative forventningene, og 

kanskje spesielt med tanke på disse kvinnene fordi de er motsetningen til hva samfunnet 

mener en god mor skal være.  

Den følelsen disse kvinnene sitter igjen med er knyttet til velferdssamfunnets Janus-ansikt 

(Barker, 2012), hvor den påtrengende sosiale kontrollen av mødrene blir forkledd av den 

sjenerøse omsorgen av barna. Disse kvinnene havner i en spesifikk problemgruppe som 
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angripes av velferdsstatens fokus på trygghet og inkludering (Smith og Ugelvik, 2017). 

Kvinnene passer ikke inn i samfunnets, og rettssystemets, normer og regler, og på grunn av 

dette må de også behandles under disse omstendighetene. En annen sak er deres barn. Disse 

barna havner også ufrivillig inn i et system som for mange kan virke firkantet. Systemet skal, 

som utgangspunkt, gjøre det beste for barna, men i bunn og grunn har ikke disse barna noen 

valg. Barna har blitt «barnevernsbarn», og uten å gå inn på hvilke eventuelle konsekvenser 

dette kan få for barna i fremtiden, må det understrekes at dette ikke har vært barnas valg. 

Barna kommer mest sannsynlig også til å føle på en form for stigmatisering av familien og av 

seg selv. Dette viser hvordan velferdsstatens fokus på trygghet og inkludering også kan føre 

til en påtrengende følelse av sosial kontroll både for mødrene og for barna. Velferdsstatens 

handlinger i «det godes» tjeneste føles som et inngrep på disse spesifikke individene.  

 

5.5 Oppsummerende 

Kvinnenes negative opplevelser av barnevernets arbeid opptar kvinnens tanker i stor grad. Det 

norske barnevernets barnesentrerte orientering (Stang, 2018) kommer i konflikt med 

kvinnenes personlige ønsker. I Kvinnenes situasjon blir dermed barnevernet den åpenlyse 

fienden som gir kvinnene noe spesifikt å skylde på i deres situasjon. Kvinnens syn på 

barnevernet er preget av negative opplevelser, samt en motsetning til deres kulturelle 

oppfatning om at den biologiske familien er det viktigste for barnas beste. I disse kvinnenes 

situasjoner må vi allikevel tenke på at dette er alvorlige saker hvor omsorgsovertagelse er 

eneste utvei sett fra velferdssamfunnets og barnevernets side (St.meld. nr.5 (2001-2002):29, 

Bufdir.no, 2017). 

I delkapittel 5.3 vises den internasjonale kritikken mot det norske barnevernets 

arbeidsmetoder, og dette speiler på mange måter kvinnenes personlige syn og opplevelse av 

det norske barnevernet. Kvinnene forteller om personlige opplevelser av barnevernets 

rapporteringsmetoder i møte med disse kvinnene, og vi kan se hvordan det norske 

barnevernets metoder kommer i konflikt med andre kulturers syn på barnet og familien 

gjennom blant annet medias oppmerksomhet sammen med kvinnenes uttalelser.  

Videre vises det til hvordan voldelige kvinner og mødre møter normative utfordringer i 

rettssystemet. Voldelige kvinner blir kategorisert som enten «mad or bad» (Berrington og 
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Honkatukia, 2002), og Sunee og Amina snakker om hvordan det i rettssakene blir fokusert på 

egenskaper som kan understreke det normative synet på de som dårlige og uegnede mødre. 

Igjen blir barnevernets tanke om «barnet i sentrum» viktig, og velferdssamfunnets strenge 

sosiale kontroll av disse mødrene blir forkledd av tanken om barnets beste og kvinnene føler 

seg urettferdig behandlet.  

Neste kapittel ser på hvordan kvinnene jobber med synet på seg selv og sine handlinger for å 

takle utfordringene drøftet i dette, og forrige, kapittel.  
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6. Forsøk på løsninger 

«Nøytraliseringsteknikker gjør det mulig å posisjonere seg selv som et etisk bevisst subjekt, 

selv i møte med utbredt etisk fordømmelse og stigmatisering fra omverdenen (jf. Cavanagh 

mfl. 2001; Presser 2004).» (Ugelvik, 2011:255) 

De to foregående kapitlene presenterte utfordringene kvinnene står overfor i deres situasjon. 

Kvinnene forteller at blir angrepet fra to sider samtidig. På den ene siden av utfordringer 

knyttet til det å sitte i fengsel, og på den andre siden fra velferdsstatens kontrollpraksis, med 

barnevernet i spissen. Utfordringene som peker seg ut er utfordringer knyttet til: det å beholde 

bildet av seg selv som en god mor, savnet av barna, konflikten mellom deres kulturelle syn og 

normer versus barnevernets (og det norske velferdssamfunnets) arbeidsmetoder og visjon, og 

stigmatiseringen av kvinnene som innsatte og voldelige mødre. 

Disse utfordringene er noe kvinnene må leve med, og for å gjøre det forsøker de hyppig å 

finne løsninger slik at de kan håndtere hverdagen i fengslet. Løsningene kvinnene kommer 

opp med befinner seg som regel på aktørnivå, og disse løsningene kan ses i likhet med 

begrepet nøytraliseringsteknikker hentet fra Sykes og Matza (1957). Nøytraliseringsteknikker 

er spesifikke teknikker som individer benytter seg av for å beskytte seg selv og sitt bilde som 

lovlydig (Maruna og Copes, 2005, Sykes og Matza, 1957). Disse teknikkene blir brukt for å 

rasjonalisere ens handlinger, og for å leve opp til standarden mennesker setter til seg selv 

(ibid.). Kvinnene i denne oppgaven forsøker å leve opp til standardene til de normative 

forventningene som er knyttet til det å være en god mor og en lovlydig borger. 

Det vil her vises til hvordan kvinnene formulerte slike løsninger. Løsningene kommer frem 

ved bruk av ord, eller måter å oppføre seg på, som kanskje ikke åpenbart kan ses som 

løsninger på deres situasjon, men i det store bildet kan vi tydelig se at dette er ting de sier og 

gjør for å forbedre bildet av seg selv som mor og lovlydig borger, samt for å forbedre sin 

situasjon. Dette gjøres for at mennesker rundt kvinnene skal lage et bilde av kvinnene som 

kvinnene selv mener er riktig. I kanskje enda større grad gjør de dette for å bedre sitt eget 

bilde på seg selv. Nøytraliseringsteknikkene fungerer dermed som «[…] del av en bredere 

etisk selvforholdsteknikk» (Ugelvik, 2011:255). Kvinnene befinner seg i en stressende 

situasjon, og det å forsøke å styre meningene og tankene om seg selv, er en mestringsstrategi 

som også er tilgjengelig for personer i slike stressende tilfeller, som et fengselsopphold er 

(Thoits, 1994, Rowe, 2011). Det at kvinnene benytter seg av disse løsningene behøver ikke å 
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bety at de angrer, men at de bruker denne tilgjengelige teknikken for selv å føle mindre skam, 

og for å uttrykke at de mener at de ikke har gjort noe galt (Ugelvik, 2012).  

Kvinnene i denne oppgaven har egne definisjoner på hva som er en god mor, og det å bli sett 

på som en god mor blir for mange av kvinnene et ideale. Innledningen til oppgaven 

omhandlet de normative forventningene til den gode mor som en kjærlig, mild, uselvisk og 

oppofrende mor. Mange av de intervjuede kvinnene er enig i dette, men de legger også andre 

kvaliteter til det å være en god mor. For kvinnene virket det som at et av idealene var å ikke 

bli sett på som en dårlig mor med manglede kunnskap om omsorg. Derfor jobber de hardt for 

å vise menneskene rundt seg at de innehar egenskapene til en god mor. På denne måten blir 

det også lettere å komme seg gjennom fengselshverdagen.  

 

6.1 Sammenligner seg med enda dårlige mødre 

Noen av kvinnene bruker mye tid og energi på å bevise for seg selv og andre at de er gode 

mødre. En måte å gjøre dette på er ved å sammenligne seg med andre mødre i, men også 

utenfor, fengslet. Ved å gjøre dette viser de at det finnes mennesker som er dårligere mødre 

enn dem selv, og dermed blir det umulig å posisjonere dem nederst på rangstigen. Noen av 

kvinnene jeg intervjuet var klar over at visse deler av samfunnet ser på dem som dårlige 

mødre, og i slike situasjoner blir det spesielt viktig å vise at det finnes noen som kan plasseres 

«under» dem. Edina forteller: 

Edina: Jeg tror selv at jeg er en god mor, men andre syns ikke jeg er det. Det er de som 

har tatt fra meg barna som sier at jeg er farlig. Barnevernet syns ikke jeg er en god 

mor. En dårlig mor er en som ikke bryr seg om barna sine. En som ikke bryr seg om 

hva de spiser eller hva de har på seg av klær. En som kanskje drikker og ruser seg. Jeg 

ser mange av de her inne. 

Vilde: Hvorfor tror du barnevernet ser på deg som farlig? 

Edina: Barnevernet sier at jeg har slått og skadet barna mine, men det har jeg aldri 

gjort. Barna mine sa det på skolen fordi de var sinte på meg.  

 

Edina er klar over at hun blir sett på som farlig, men viser en avstand til det hun definerer som 

en dårlig mor ved å referer til «de andre», de enda dårligere mødrene. Dette viser til en 

komplisert forståelse og helhet da barnevernets, og samfunnets bilde av en dårlig eller farlig 
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mor, ikke samsvarer med Edinas bilde av en dårlig mor. Fra hennes ståsted er det ingen grunn 

til å se på henne som farlig, da hun selv sier at hun aldri har slått eller skadet barna sine. En 

voldelig mor er en motsetning til de normative forventningene om en god mor som gir 

trygghet og varme (Tuft og Vibe, 1987). Det kan tenkes at Edina beholder bildet av seg selv 

som en god mor ved å skille mellom seg og de dårlige mødrene, samt å fornekte de voldelige 

handlingene. Fornektelse av voldelige handlinger omhandler neste delkapittel. Edina bruker 

sammenligningen mellom seg selv og de mødrene som «drikker og ruser seg», som en løsning 

på utfordringen om å beholde bildet av seg selv som en god mor. Ved å vise en «utenfra», 

som intervjueren er i denne situasjonen, at det finnes mange andre personer i fengslet som er 

dårlige mødre, er ikke all oppmerksomheten lenger på henne. Forskjellen mellom de 

intervjuede kvinnene og mange andre kvinnelige kriminelle er at intervjuobjektene sitter i 

fengsel for kriminelle handlinger begått mot sine egne barn, og da er det naturlig at temaet om 

hvordan disse kvinnene er som mødre kommer opp. Hos en som sitter i fengsel for noe annet, 

for eksempel rusmisbruk, vil kanskje samtalene omhandle mer rusmisbruk og omliggende 

temaer som rehabilitering, miljø, muligheter for å bli frisk o.l. Til en viss grad virker det som 

at Edina er lei av at andre innsatte ikke blir sett på som dårlige mødre da de, i hennes øyne, 

faktisk er dårligere mødre enn hun selv mener hun er.  

Maria og Amina benytter seg også av sammenligning for å beholde sitt syn på seg selv som 

en god mor. De sammenligninger seg imidlertid ikke med andre mødre i fengslet. De 

sammenligner seg med de personene som nå har fått omsorgsansvaret for barna deres. Maria 

sier med en negativ undertone: 

Maria: Datteren min har afro-hår, og de som passer på henne nå vet ikke hvordan 

de skal ta vare på sånt hår. De grer ikke en gang håret hennes. Hun har også 

veldig tørr hud, det har hun alltid hatt, og de smører henne heller ikke med riktige 

kremer. Jeg vet at datteren min har vært veldig mye syk siden hun kom til de.  

 

Disse hendelsene som Maria her snakker om kan virke som bagateller, men hvis vi ser det i en 

større sammenheng kan det tenkes at Maria har dårlig samvittighet for at datteren har havnet i 

fosterhjem og at hun ikke kan være der å passe på henne. På grunn av denne dårlige 

samvittigheten, og den kontinuerlige tanken på datteren, blir disse bagatellene store problemer 

for Maria. Problemer, bagateller og sykdommer som en god mor skal beskytte sitt barn fra. 

Ved å fortelle meg hvordan hun hadde handlet i situasjonen som datteren befinner seg i, 

forteller hun meg tydelig at hun vet best. På en måte så sier hun at ‘ingen andre kan ta vare på 

datteren min like bra som jeg kan’. Ved å tro og mene dette beskytter hun sin rolle som en 
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god mor som vet best. Disse tankene kan også hjelpe henne gjennom hverdagene i fengslet og 

i håpet om å få omsorgsretten til datteren tilbake. Ved å legge fokuset over på «de dårlige 

fosterforeldrene» endrer hun litt på samtalen og setter heller seg selv i en offerposisjon 

sammen med datteren. Hun ser ikke på datteren som et offer for hennes (voldelige) 

handlinger, men som et offer fordi hun har blitt tvunget til å bo med noen andre enn sin egen 

mor.  

 

Amina er mor til flere barn. De eldste bor for seg selv, mens de yngste har havnet i 

fosterhjem. Om de yngste barna sier hun: 

 

Amina: Jeg er veldig bekymret for barna mine som ble tatt av barnevernet. Jeg tenker 

mye på de, og jeg føler ikke at noen kan ta så godt vare på de som jeg kan. De trenger 

ikke fosterforeldrene sine, de trenger meg.  

 

Amina sier ikke at de som tar vare på barna hennes gjør noe feil, men hun sier at ingen kan 

gjøre det så bra som henne. På denne måten opprettholder hun bildet av seg selv som den 

mest egnede omsorgspersonen til barna sine, og kan se på seg selv som en mor som forstår 

barnas behov bedre enn noen andre. Dette er i likhet med det Green (2004) skriver om 

innsatte mødre som forsøker å være gode mødre ved å forsikre seg om at barna blir godt tatt 

vare på, på utsiden, men samtidig føler disse kvinnene ofte at ingen kan ta så godt vare på 

barna som det mødrene selv kan. Gjennom å si det slik Amina gjør viser hun også at hun 

mener at hun ikke er en dårlig mor, fordi hun vet best hvordan hun skal ta vare på barna sine.  

 

6.2 Fornektelse av ansvar 

Vold mot barn er handlinger som blir sett på som noe av det mest forferdelig i samfunnet vårt. 

Slike handlinger blir sett på med avsky, og personene som begår slike handlinger blir av 

mange sett på som monstre. De fleste kvinnene som er intervjuet til denne oppgaven er klar 

over samfunnets syn på slike mennesker. For å beholde bildet av seg selv som en god person 

og en god mor gjør de alt som er i deres makt for å ikke bli sett på voldelige mennesker. De 

fleste kvinnene fornekter ansvar for de handlingene de har blitt dømt for. Det å fornekte 

ansvar er en av nøytraliseringsteknikkene som Sykes og Matza (1957) skriver om. De skriver 

at fornektelse av ansvar ikke er det samme som å fornekte gjennomføringen av kriminelle 
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handlinger, men ved å fornekte ansvar for sine handlinger og sin situasjon legger de ansvaret 

over på noe annet eller noen andre. Dette er gjerne krefter som er utenfor deres kontroll. 

Edina er et godt eksempel på dette.  

Når jeg spør Edina om hvorfor hun sitter i fengsel svarer hun: 

Edina: Barnevernet sier at jeg har slått og skadet barna mine. Det som skjedde var at 

barna mine kom på skolen en dag og så sa de bare at jeg hadde slått de. De var sinte på 

meg, og jeg tror det var derfor de sa det. Jeg har ikke gjort det, så derfor skjønner jeg 

ikke hvorfor de sa det.  

Edina legger her ansvaret over på barnevernet og hennes egne barn. Det barna har sagt på 

skolen er grunnen til at hun sitter i fengsel i dag, og dermed blir det en lett utvei å legge 

ansvaret over på barna og de som tror på det barna sier.  

Adila prøver lenge å unngå å svare på spørsmålet om hvorfor hun sitter i fengsel. Hun gjør 

dette ved å ta opp andre temaer, men til slutt kommer hun inn på samtaleemnet igjen og når 

hun forteller ses tydelige likheter mellom historiene til Edina og Adila. Adila sier: «Barna 

mine har sagt til andre at mamma og pappa har slått». Adila gjør det samme som Edina og 

flytter ansvaret bort fra seg selv og sine handlinger og over på barna og deres fortellinger. 

Dette er disse kvinnenes måte å vise seg selv og andre at det ikke er deres handlinger som har 

ført til at de har blitt straffet. De mener selv at de ikke har begått voldelige handlinger, men at 

de har blitt straffet på grunn av beskyldninger som barna, og i Edinas tilfelle også 

barnevernet, har kommet med. Det å legge dette store ansvaret, ansvaret for at mamma sitter i 

fengsel, over på barna kan i seg selv bli skummelt og ubehagelig for barna. Edina og Adila 

legger det frem som at det er barna som er i de onde i denne situasjonen. Det at barna har blitt 

tatt seriøst av de som de har fortalt dette til, og senere barnevernet, understreker måten det 

norske barnevernet arbeider på, som omtalt i forrige kapittel. Barnet i sentrum, samt barns 

økende rettigheter. For disse kvinnene kan begrunnelsen for å legge ansvaret over på barna 

være mange, men i situasjonen kan det tolkes som at de har behov for å legge skylden over på 

noen, og at barna, som svake individer, blir et enkelt offer for denne tankegangen.  

Amina nevner også barnas ytringer som en av begrunnelsene til at hun sitter i fengsel, men 

hun skylder også på straffesystemet og mener at de ikke har gjort en god nok jobb.  

Amina: For å sette noen i fengsel må de ha bevis. De har ingen bevis for at jeg har 

gjort noe mot barna. Det eneste de hører på er det barna sier. Ingen har noen gang sett 

noen blåmerker eller merker på barna mine, hvorfor skal jeg da sitte i fengsel? Det er 

ingen som har hørt på det jeg har sagt, og jeg syns jeg har blitt straffet feil. 
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Amina sier mye av det samme som Edina og Adila, men hun legger stor vekt på at hun selv 

ikke har blitt hørt og at de ikke har noen bevis for at hun har begått voldelige handlinger. 

Straffesystemet og barnevernet legger større vekt på det barna forteller enn bevis i slike saker. 

Voldelige handlinger mot barn kan også være veldig vanskelig å oppdage. Ved å si at hun har 

blitt straffet feil, fordi det ikke finnes bevis mot henne slik hun mener, benytter hun seg av en 

annen nøytraliseringsteknikk. «Fordømmelse av fordømmerne» er nøytraliseringsteknikken 

som brukes for å flytte fokuset på sine handlinger over på de som misliker eller dømmer disse 

handlingene (Sykes og Matza, 1957). Ved å flytte fokuset over på at det, ifølge Amina, har 

blitt gjort noen feil i straffesystemet i hennes situasjon kan dette ende opp med å endre 

samtaleemnet og samtaleretningen flyttes bort fra hennes onde handlinger, til statens feil og 

mangler. Dette kan også føre til at det dannes vennskap og samhold i fengslet fordi det, mest 

sannsynlig, også er noen andre som føler at de er dømt på feil grunnlag. Ved å fornekte 

ansvaret for at hun sitter i fengsel kan hun heller ikke kalles kriminell av de som hører på hva 

hun sier, dermed blir det også enklere for hennes egen del å få et bilde av seg som lovlydig. 

Nøytraliseringsteknikken «fordømmelse av fordømmerne» behandles ytterligere i avsnitt 6.7. 

 

6.3 Tilpasset livsstil 

Kvinnene i denne oppgaven er villige til å ofre veldig mye for å ha en mulighet til å se barna 

sine igjen, og for å ha en mulighet til å få tilbake omsorgsansvaret når den tid kommer. 

Kvinnene kjemper en kamp mot barnevernet, og noen av kvinnene gjør alt de kan for å vinne 

kampen. Kvinnene som kjenner dette ‘spillet’ vet hva de kan og ikke kan gjøre, for å ha en 

mulighet til å se barna sine igjen, men for noen av kvinnene innebærer det å ofre seg selv og 

sine muligheter for en god fremtid både psykisk og fysisk. De byråkratiske reguleringene kan 

for mange innsatte virke ulogiske når de kun fungerer på papiret og ikke i virkeligheten 

(Sykes, 1958), men noen av kvinnene velger å følge disse reguleringene for å bevise for andre 

at de kan være en god mor slik det står oppsatt på papiret. Adila sliter med både smerter og 

sykdommer i fengslet, men er villig til å gi opp bruk av smertestillende medisiner for å få se 

barna sine igjen.  

Adila: Jeg har vært syk hele livet, men etter at jeg kom inn i fengslet forverret det seg. 

I tillegg får jeg en del smerter i ryggen og i beina når jeg ikke får beveget meg så mye 

her inne. Jeg har sluttet å bruke smertestillende medisiner nå fordi jeg tror at det kan 
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gjøre at barna mine kan komme å besøke meg her i fengslet. Jeg har ikke sett dem 

enda, men jeg håper at noen snart kan se at jeg gjør alt for å se dem igjen.  

Adila ofrer mye for å kanskje se barna sine igjen, og hun har lyst til å vise systemet at hun vil 

gjøre alt hun kan for å bevise at hun er en god mor. Jeg har ingen oversikt over hvilke 

medisiner Adila har brukt tidligere, men hvis det er slik hun sier, at hun kun har brukt enkle 

smertestillende og at det er en av grunnene til at barna ikke får komme å besøke henne i 

fengslet, kan vi se at hun kanskje har en annen virkelighetsoppfatning av situasjonen. Adila 

opplever sterke smerter, og i hennes virkelighetsoppfatning viser det å slutte på 

smertestillende til en så stor endring at hun da burde få lov til å se barna sine. Mangelen på 

kontakt mellom mødrene og barna kan ha mange begrunnelser, blant annet det at denne 

kontakten ikke er til det beste for barna. I Adilas hode er nok ikke dette et alternativ – at barna 

ikke har godt av å se henne. Hun leter da etter begrunnelser for å ‘nekte’ henne kontakt med 

barna, og finner situasjoner der hun har mulighet til å påvirke denne avgjørelsen. For det 

første er det vanskelig for andre å sette seg inn i smertene og tankene til Adila, og for den 

andre kan det være vanskelig å forklare noe annet for henne fordi hun kanskje er så bestemt 

på at denne avgjørelsen kan endres. Språkutfordringer eller kulturforskjeller kan også være 

begrunnelser for at Adila ikke har forstått hvorfor hun ikke får ha kontakt med barna sine.  

I likhet med Adila er Maria også villig til å ofre noe for seg selv for å ha mulighet til å se 

datteren sin. 

Maria: Jeg syns at systemet her er tortur. Det er veldig vanskelig for meg å få snakket 

med datteren og mannen min. Jeg har egentlig lyst til å gå til en psykolog, og det har 

jeg tenkt lenge på, men jeg er redd for å gjøre det fordi jeg er redd for at det kan 

brukes imot meg. Jeg er redd for at hvis jeg gjør det så kan de si at jeg ikke klarer å ta 

vare på datteren min, eller at det jeg har gjort er sant. 

Maria viser redsel for å be om hjelp på grunn av situasjonen hun befinner seg i. I det store og 

hele skulle Maria kunne bedt om hjelp for å komme seg gjennom situasjonen og lære seg 

hvordan hun kan bli en bedre mor for sin datter. Som det skal vises til senere er Maria ukjent 

med hvordan det er å være mor i Norge. Nettopp på grunn av den situasjonen Maria sitter i, 

burde hun allerede fått en mulighet til å få den hjelpen hun trenger, men her ser det ut som at 

systemet kommer til kort. Dette burde blitt fanget opp i det Maria ble fengslet, og ifølge 

rehabiliteringstanken som finnes i de skandinaviske fengslene (Pratt, 2007) burde det vært 

lagt opp et program for å hjelpe Maria og hennes situasjon. Marias løsning på denne 

utfordringen blir rett og slett å ofre sin psykiske helse for å kunne ha kontakt med familien, 

selv om kanskje det å spørre om hjelp hadde gjort sannsynligheten større for å oppnå kontakt.  
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6.4 Jeg visste ikke bedre – unnskyldning 

I Scott og Lyman (1968) sin utvidete teori om nøytraliseringsteknikker skiller mellom 

berettigelse («justifications») og unnskyldninger («excuses») som nøytraliseringskategoriene. 

Berettigelser blir brukt når personen innrømmer ansvaret for den kriminelle handlingen, men 

fornekter at det var galt. Unnskyldninger brukes når personen innrømmer at adferden var gal, 

men fornekter ansvaret for den (Scott og Lyman, 1968). Hos kvinnene jeg har intervjuet kan 

vi se at disse kategoriene er i bruk. 

 

Fåtallet av kvinnene innrømmer at de har begått handlinger som samfunnet og straffesystemet 

ser på som voldelige handlinger. Sunee og Maria har veldig forskjellige syn på det de har 

gjort, men begge fortalte meg om handlinger som omhandler vold mot barna. Begge kvinnene 

unnskylder sine handlinger, og dette gjør de mest sannsynlig for å klare å håndtere tankene på 

at de har begått vold mot sine egne barn. I samtale med Sunee fikk jeg inntrykk av en dame 

som slet mye med både sin egen oppvekst og handlingene hun hadde påført sine barn. 

Sunee: Jeg har vokst opp med mye vold, og da er det vanskelig å fjerne det. Jeg 

har overreagert i visse sammenhenger, men jeg er også en god mor på godt og 

vondt. Jeg syns det kan være vanskelig å være en god mor til tider fordi jeg ikke 

har noen forbilder selv. Jeg har aldri vært ungdom i Norge, og derfor vet jeg ikke 

hvordan jeg skal håndtere ungdommer i Norge. Jeg har spurt etter hjelp, men jeg 

fikk det ikke.  

 

Hjelpen Sunee refererer til er et møte med barnevernet. Sunees narrativ er preget av et 

komplekst voldsbilde. Hun forbinder sin barndom og håndteringen av sine egne barn med 

skam og viser til en forståelse av at disse handlingene kan ses på som handlinger gjort av en 

dårlig mor. For å takle alle tankene og følelsene som er knyttet til disse handlingene legger 

hun skylden over på sin egen barndom og mangelen på hjelp fra samfunnet. Sunees tanker om 

vold kan ses i likhet med Kruse og Bergmans (2014) informanters følelser omkring dette 

temaet. Skyld, skam og dårlig samvittighet opptrer hos kvinner som i utgangspunktet har 

internalisert de gjeldene normene og reglene for vold mot barn (ibid.). Det å oppleve disse 

følelsene knyttet til de voldelige handlingene fører til at kvinnene må finne unnskyldninger, 

nettopp fordi de er klar over normbruddet (og lovbruddet) disse handlingene markerer.  

 

Karima har lignende erfaringer med dårlige forhold i oppveksten. Hun snakker om en 

barndom som ble styrt av en veldig streng og voldelig mor. Videre forteller hun også om 
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hvordan hun i voksen alder ble offer for en voldelig og ekstremt kontrollerende mann. Hun 

blir spurt om hvorvidt hun noen gang har fått hjelp: 

 

Karima: Nei. Jeg har bedt om det flere ganger, men de ser ikke alvorlig nok på det. På 

situasjonen. Jeg burde fått hjelp med volden på et tidligere tidspunkt. Jeg har aldri sett 

på meg selv som en voldelig person, men plutselig kunne jeg se min mor i meg selv. 

Datteren min var meg som ung, og jeg var min mor. Da ble jeg redd.  

 

En nyttig teori å nevne her er «voldsarven». «Voldsarvteoriens» hovedperspektiv er at 

personer, her kvinner, som begår voldshandlinger også selv har vært utsatt for alvorlige 

voldsformer tidligere (FitzRoy, 2005). Voldsutøvelsen er, ifølge denne teorien, et resultat av 

sosial læring. Sunee og Karimas egen forståelse for disse arvelige egenskapene skulle vært 

fanget opp av samfunnet tidligere, og de burde blitt tilbudt hjelp hvis situasjonen er slik de 

forklarer. På den andre siden kan «voldsarven» også bli brukt i en større sammenheng hvor 

kvinner, som Sunee og Karima, benytter seg av denne forklaringsmodellen for å legge mindre 

ansvar på seg selv, nettopp slik det fremkommer av sitatene over. «Voldsarvteorien» har blitt 

kritisert av mange på grunn av at dens kausale årsaksforklaring er begrenset (Kruse og 

Bergman, 2014). Dette ses også hos informantene i denne oppgaven, da kun to av seks 

kvinner snakker om en voldelig oppvekst. Det kan tenkes at flere av kvinnene har opplevd 

dette uten å nevne det i intervjuene, av forskjellige grunner. En av grunnene kan være at 

kvinnene ikke vil legge skylden over på andre, men selv stå for sine egne handlinger. Det å 

stå for det man har gjort, eller ikke legge skylden over på noen andre, er et kjent imperativ i 

fangekulturen generelt (Ugelvik, 2011), og det med å skape respekt for seg selv ved å gjøre 

nettopp dette kan være en av flere begrunnelser for at flere av kvinnene ikke snakker om det. 

For Sunee og Karima er deres oppvekst og erfaring med vold begrunnelsene for at de sitter i 

fengsel i dag, og for dem er det en del av historiens fulle bilde. Sunee og Karimas 

innrømmelse av voldsbruken befinner seg under kategorien unnskyldninger fra Scott og 

Lyman (1968). De legger ansvaret over på sin oppvekst og de voksne personene som var en 

del av den.  

 

Maria flyttet til Norge for bare noen få år siden. Hun føler fortsatt at hun lærer nye ting om 

samfunnet og landet hver dag, og sliter med å sette seg inn i Norges regler og normer fordi det 

er store kulturforskjeller sammenlignet med landet hun har vokst opp i. Unnskyldningene 

Maria bruker for handlingene hun har gjort mot datteren sin legger hun i disse 

kulturforskjellene.  
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Maria: Der jeg kommer fra er det vanlig å straffe barna hvis de gjør noe galt. Det er 

ikke lov til å skade dem, men foreldre har lov til å slå litt på baken [hun viser meg litt 

forsiktig hva hun mener ved å slå med høyre hånd på venstre underarm med liten 

kraft] for å vise at barna har gjort noe galt. Jeg ble straffet hjemme hvis jeg gjorde noe 

galt, men jeg har aldri blitt slått hardt. Noen ganger må jeg vise datteren min at det hun 

gjør er galt, men jeg er ikke voldelig.  

 

Maria unnskylder handlingene hun har begått mot sin datter med at det ikke er ulovlig i 

hjemlandet hennes, dermed kan hennes forklaring ses på som en berettigelse ifølge Scott og 

Lymans (1968) kategorisering. Maria legger også opp til en debatt om hva som er vold. Slik 

hun beskriver sine handlinger kan det ses på under kategorien «oppdragervold». Maria er også 

et godt eksempel på at foreldre fra forskjellige kulturer kan ha forskjellige tanker og 

forestillinger om hva som er god barneoppdragelse (Meyer og Oberman, 2001). Disse 

kulturforskjellene kan, i verste fall, føre til at handlinger som disse kvinnene ser på som 

nødvendige og/eller god barneoppdragelse blir sett på som kriminelle handlinger av det 

norske samfunnet. Dette kan igjen føre til en forvirring hos kvinnene ved at de gjennom 

samfunnets og rettssystemets syn er kriminelle, mens de ser på seg selv som en praktikant av 

den hjemlige morsrollen. 

Det er ingenting som kan unnskylde voldelige handlinger mot barn, og det at Maria viser til 

liten forståelse for de norske normene og reglene sier noe om at hun burde fått bedre hjelp til 

å lære seg hvordan man er en god mor i Norge. I en nyhetsartikkel fra Aftenposten (2014) 

som omhandler en utenlandsk mor som var i retten på grunn av påstander om at hun hadde 

begått voldelige handlinger mot sine barn, viser journalisten til rettens avgjørelse som sier at 

«[…] kulturforskjeller med hensyn til oppdragelse ikke skal frita for passende straff, ikke 

minst av almennpreventive hensyn» (Letvik, 2014). Dette er et standpunkt retten må ta av 

hensyn til flere parter og mulige kommende saker. Prinsippet om at kulturforskjeller ikke skal 

brukes som fritagelse for straff er også viktig fordi dette gjelder voldelige handlinger. I saker 

som omhandler vold mot barn er det spesielt avgjørende at retten ikke tar hensyn til dette, da 

det kan ramme barn i større og mer alvorlig grad. Det nevnes også i artikkelen at vold mot 

barn er et brudd på tillitsforholdet mellom foreldre og barn, og dette er noe som det er veldig 

viktig å tenke på i slike saker (ibid.). Når vi kan se at slike saker finner sted i Norge burde 

dette være et signal til samfunnet om at foreldre som kommer til Norge fra andre land må få 

muligheten til å lære seg hva det norske samfunnet (og retten) ser på som en god far, en god 
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mor og en god oppdragelse, og ikke minst hva som er lovlig og ulovlig sammenlignet med 

deres kultur (Fylkesnes m.fl., 2017). 

 

6.5 Legger vekt på det gode i handlingene  

Kvinnene opplever at det er store forskjeller mellom det de mener er handlinger som er gjort 

med tanke på det beste for barna, og det samfunnets normer og regler mener er gode 

handlinger. En del av de norske normene for oppdragelse handler i stor del om å fremme 

barnas autonomi, dialog og samtale med barna, og ikke-voldelige konfrontasjoner (Fylkesnes 

m.fl., 2017). Foreldre som har et litt annet syn på oppdragelse, når det gjelder kvinnene i 

denne oppgaven kommer dette synet fra kulturforskjeller, blir ofte sett på som dårlige foreldre 

og foreldre som ikke er glad i barna sine (ibid.). For å gjøre opp for dette negative synet på 

kvinnene som dårlige mødre var det noen av kvinnene som snakket om fine og omtenksomme 

handlinger de gjorde for barna sine. Når Adila ble spurt om hvordan hun var som mor, la hun 

særlig vekt på de gode handlingene: 

Adila: Jeg pleier å gi de godteri i helgene, men jeg prøver også å holde reglene. Når vi 

var på sommerferie i [hjemlandet] fikk de godteri hver dag fordi det var ferie. Jeg 

pleier å lage mase god mat til de. Jeg stryker alle klærne deres fordi jeg vil at barna 

skal ha på myke klær, og at de skal være glade. Jeg passer alltid på at de har rene klær, 

de får aldri lov til å ha på seg skitne klær. 

Sunee beskriver også omsorgen for barna gjennom husarbeid: 

Sunee: Jeg vasker, stryker og bretter klærne til barna sånn at de skal være klare og 

rene til hver dag. Jeg stryker alt fordi jeg har så lyst til at barna skal være glade.  

Det at Adila og Sunee legger vekt på disse hverdagslige oppgavene som de gjør som mødre er 

et forsøk på å vise at de kan og gjennomfører handlinger som gode mødre skal. Det er slike 

oppgaver Adila og Sunee ser på som oppgaver som gjøres av gode og omsorgsfulle mødre. 

Begge nevner at de gjør dette nettopp for at barna skal være glade. Det å fortelle om disse 

handlingene, som handlinger de pleier å gjennomføre i hverdagen utenfor fengslet, fører også 

til at de lettere kan posisjonere seg som mødre, og som voksne og kompetente mennesker, 

som beskrevet i kapittel 4.4. Shamai og Kochal (2008) og Bosworth (1999) skriver at 

morsrollen kan gi kvinnene et håp og en følelse av eksistens som gir mødrene en større 

mening. Dermed kan vi se at Adila og Sunee bruker samtalen om klesvask og strykning aktivt 
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for å bedre synet på dem som mødre samtidig som de, ved å snakke om det, beholder de 

viktige følelsene som er knyttet til morsrollen.  

Fylkesnes m.fl. (2017) skriver at foreldre som ikke føler en tilhørighet til de norske normene 

og reglene, og som praktiserer andre former for normer og regler, ofte kan føle seg nedvurdert 

og krenket samt marginalisert av samfunnet. Det at disse kvinnene velger å fremsnakke seg 

selv ved å velge å fortelle om disse hverdagslige handlingene i intervjuene viser at dette er 

viktige egenskaper og handlinger som de legger vekt på ved det å være en god mor. Det å 

fortelle en utenfra virker viktig for dem for at det skal skapes et annet bilde av dem enn kun 

den som ses utenfra – en mor i fengsel. Det kan også gjøre det lettere for disse kvinnene å 

understreke for seg selv at de er gode mødre som gjør gode handlinger for barna sine.  

Karima legger ikke skjul på at hun til tider har vært en streng mor, men velger likevel å legge 

vekt på det gode i handlingene: 

Karima: For lenge siden brant huset vårt ned. […]. Etter at det hadde vært brann ble 

jeg veldig stressa for at det kunne skje igjen og jeg måtte sjekke alt hele tiden. 

Kokeplater, kontakter og alt sånt. Jeg kjefta på barna hvis de ikke hadde slått av noe, 

men de skjønner ikke at jeg gjorde det for deres beste. Jeg kjefta mye på de av andre 

grunner også. Jeg trodde barna skjønte at jeg gjorde det for deres beste. Jeg kjefta av 

kjærlighet.  

Etter hendelsen med brannen kan man si at Karima ble en katastrofetenker. Hun var redd for 

at dette skulle skje igjen. Hun sier at hun kjeftet av kjærlighet, at det i bunn og grunn var en 

god tanke bak alt maset og kjeftingen på barna. Det å legge begrunnelsen for handlingene i 

kjærlighet kan også føre til at andre, og mer alvorlige, hendelser blir tillagt denne 

begrunnelsen, noe som kan føre til skade på barna. På den ene siden forteller Karima aller 

mest seg selv at kjeftingen på barna var på grunn av kjærlighet og omsorg, og dette kan også 

føre til at hun på et tidspunkt har følt seg som en god mor. På den andre siden er ikke dette 

gode og normative uttrykk for kjærlighet for de aller fleste.  

Kvinnenes status som innsatt kommer i konflikt med kvinnenes syn på eget identitetsbilde. I 

fengslet har ikke kvinnene mulighet til å kontrollere hvilke faktorer som skal definere deres 

person (Rowe, 2011). For de personene kvinnene blir kjent med i fengselssituasjonen kan 

kvinnenes identitet bli redusert til «innsatt», «voldelig mor» eller «dårlig mor». Dette er 

utenfor kvinnenes makt. Det å forsøke å motbevise denne gitte negative identiteten med 
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fortellinger om gode handlinger blir dermed en viktig mestringsstrategi i prosessen om å 

beholde bildet av seg selv som en god mor.  

 

6.6 Barnevernet som en felles fiende  

Kvinnene har et relativt likt syn på barnevernet og deres måte å arbeide på. Dette synet kan 

også ses i likhet med Fylkesnes m.fl. (2015) sine informanters syn på barnevernet som 

diskriminerende, intervenerende og lite samarbeidsvillige med minoritetsforeldre. I kapittel 5. 

ble flere sitater fra kvinnene presenter hvor de uttaler seg negativt om barnevernets arbeid. De 

mener barnevernet jobber feil, at de jobber mot barnas beste og mot familiene. Noen snakket 

også om at de syns rettsvesenet og barnevernets arbeidsmetoder underveis i deres prosess var 

feil, da de fokuserte mer på å «lete etter feil og mangler» ved kvinnene enn å se det hele og 

store bildet av situasjonen og kvinnenes liv og bakgrunn.  

Karima fortalte (i kapittel 5.3) om hvordan hun jobbet aktivt mot barnevernet ved å være med 

på demonstrasjoner. Det å være sammen om en felles fiende, som barnevernet i dette tilfellet 

er, kan føre til samhold og tilhørighet i en gruppe. Dette er nok ekstra viktig for denne 

gruppen mennesker som i utgangspunktet føler seg satt på sidelinjen av samfunnet. Fylkesnes 

m.fl. (2015) skriver om menneskers behov for anerkjennelse i møte med samfunnet i form av 

rettigheter og solidaritet. Dette er i form av å bli behandlet likt som andre mennesker i 

samfunnet, og å bli verdsatt for sine egenskaper og prestasjoner. Det å ikke bli møtt med 

anerkjennelse fører til en krenkelsesfølelse, og disse krenkelseserfaringene kan videre 

motivere individer og grupper til å kjempe en kamp for anerkjennelse og endringsarbeid. 

«Behovet for anerkjennelse kan derfor forstås som en potensielt strukturerende 

samfunnskraft» (Fylkesnes m.fl., 2015:83). Mange kvinners (og menns, og familiers) løsning 

på krenkelseserfaringene, som har begrunnelse i barnevernets og samfunnets syn på dem som 

dårlige foreldre, har derfor vært å gå sammen i demonstrasjon mot barnevernets 

arbeidsmetoder i Norge. De får da utløp for følelsene sine samtidig som de får kjenne på et 

felleskap. De er sammen om utfordringene, og siden dette i mange tilfeller handler om 

mennesker som blir sett på som «onde», «dumme» eller med en kritiserbar 

virkelighetsoppfatning, kan dette være et viktig felleskap å være en del av for å føle at de gjør 

noe aktivt med de utfordringene de står overfor.  
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Edina forteller hvordan denne fellesskapsfølelsen også er til stede i fengslet:  

Edina: Jeg kjenner flere, både her i fengselet og i det forrige fengselet jeg satt, som 

sitter for barnevernssaker. Aller er utenlandske bortsett fra en som jeg har møtt.  

Vilde: Hva snakker dere om sammen? 

Edina: Vi snakker om hvorfor vi sitter her noen ganger. Noen ganger når barnevernet 

har vært på besøk snakker vi om det fordi da kan det være noen som er veldig lei seg 

og gråter. Det er veldig vondt for alle. Det er mange av de som ikke har samvær med 

barna sine.  

Det å kalle vold mot barn for «barnevernssaker» er generelt en nøytraliseringsteknikk som 

Edina her benytter seg av. Sitatet viser også at disse kvinnene finner hverandre i 

utfordringenes likheter, og kommer sammen i sorgen om barna. Dette er nok en viktig arena 

for kvinnene å få utløp for sine følelser, og de kan også dele erfaringene og de negative 

tankene de har med barnevernet i en gruppe.  

Både de store folkemassene i demonstrasjonene og de mindre gruppene i fengsel viser til 

hvordan disse krenkede mennesker går sammen mot barnevernet. Dette er igjen et eksempel 

på nøytraliseringsteknikken «fordømmelse av fordømmerne» (Sykes og Matza, 1957). Disse 

menneskene bruker mye tid og energi på å peke på feil og mangler ved det norske 

barnevernet. Det er barnevernet som begår overgrep, ikke dem. For mange av disse 

menneskene er nok dette en enklere måte å takle utfordringene på enn å selv endre på sine 

kulturelle røtter, sine meninger, og sitt syn på barneoppdragelse. Dannelse av slike fellesskap 

er en aktiv løsning på de utfordringene disse menneskene har i sine gitte situasjoner.  

 

6.7 Oppsummerende 

Med bruk av begrepet nøytraliseringsteknikker fra Sykes og Matza (1958) har dette kapitlet 

sett på hvilke spesifikke teknikker kvinnene benytter seg av for å beskytte seg selv og sitt 

bilde som lovlydig og som en god mor, i forlengelse av utfordringene som har blitt diskutert i 

kapittel 4 og 5.  

Et av funnene i oppgaven er at noen av kvinnene benytter muligheten til å fortelle om at det 

finnes dårlige mødre både i og utenfor fengsel. Edina snakker om mødre i fengsel som både 

drikker og ruser seg, Maria og Amina viser til en bekymring for at de personene som nå har 
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ansvar for barna deres ikke er gode nok foreldre. Ved å peke på feil og mangler hos andre 

foreldre, og samtidig peke på gode siden ved seg selv som mor, setter de seg selv og sin 

oppdragelsesmetode i et bedre lys.  

Det å legge ansvaret for at de har havnet i det situasjonen de nå befinner seg i over på noen 

andre var også en metode som kvinnene brukte. Barnevernet kommer opp som en åpenbar 

organisasjon å legge dette ansvaret over på. Samtidig blir også barna nevnt, og barnas 

fortellinger om mors vold får også mye av ansvaret for at kvinnene har havnet i fengsel.  

Noen av kvinnene viser til at de gjør alt som er i deres makt for å kunne få mulighet til å se 

barna sine igjen. Adila og Maria velger bort sin egen mulighet til å ha det bra fordi det, i deres 

virkelighetsoppfatning, kan gi en større mulighet til å få se barna igjen. Noen av kvinnene er 

klar over at det de har gjort er galt, men de unnskylder handlingene ved å fokusere på at dette 

er handlingsmåter de har lært og erfart fra sin kultur og oppvekst. Noen av kvinnene har valgt 

og heller legge vekt på de gode morsegenskapene de innehar, for å da sette handlingene som 

har ført de i fengsel i skyggen av de gode handlingene. Allikevel kan det være vanskelig for 

andre enn disse kvinnene å se det på denne måten.  

Til slutt i kapittelet viser jeg til hvordan kvinnene, og foreldre i lignende situasjoner, skaper et 

sterkt fellesskap med barnevernet som en felles fiende. Her benyttes nøytraliseringsteknikken 

«fordømmelse av fordømmerne» (Sykes og Matza, 1957), og kvinnene vender igjen 

pekefingeren i en annen retning enn mot seg selv.  

 



79 

 

7. Avslutning  

Ved hjelp av kvalitative intervjuer og en fenomenologisk tilnærming har jeg hatt muligheten 

til å få innblikk i informantenes subjektive opplevelser og erfaringer med oppgavens tema. 

Analysekapitlene viser både likheter og ulikheter mellom kvinnene. Avslutningsvis vil jeg 

oppsummere oppgavens viktigste funn. Det mest grunnleggende fra arbeidet med intervjuene 

med kvinnene er at de står overfor en rekke utfordringer som er knyttet til merkelappen de får 

som ‘kvinner som er dømt for vold mot egne barn’. Problemer knyttet til denne merkelappen 

treffer hardt, på mange måter hardere enn de utfordringene de har i forlengelsen av 

fengslingen. Videre viser analysearbeidet og diskusjon at mødrene benytter seg av noen 

spesifikke løsninger for å gjøre situasjonen og hverdagen i fengsel enklere for dem.  

Kvinnene jeg har intervjuet blir på en måte utfordret fra to sider samtidig. På den ene siden 

møter de straffesystemet og fengselets fysiske begrensninger, som jeg har vist til i kapittel 4. 

På den andre sider møter de velferdsstatens kontrollpraksis med barnevernet i spissen, som 

kommer frem i kapittel 5. Kvinnene opplever dette angrepet som et brutalt og inngripende 

angrep på deres liv og familienes liv. Kapittel 6 viser hvordan kvinnene håndterer dette 

angrepet, og hvordan de velger og handle for å bevare identitetsbilde av seg selv som en god 

mor. Jeg vil nå ta for meg funnen i analysekapitlene.  

I kapittel 4 gjennomgås kvinnene utfordringer knyttet til det å være en innsatt mor. Samtalene 

med kvinnene knyttes sammen med begrepet «pains of imprisonment» hentet fra Sykes 

(1958), men fokuserer i hovedsak på morsspesifikke «pains of imprisonment» som i stor grad 

omhandler kvinnenes tanker om barna og sin egen morsrolle (Comfort, 2008, Enos, 1998, 

Carlen, 1990). Kvinnenes tanker om seg selv som en god mor og en ordentlig kvinne blir 

utfordret i det de blir dømt for vold mot sine egne barn. Kvinnenes kulturelle syn på en 

ordentlig kvinne, en kvinne som er til stede for barna sine, kommer i konflikt med deres 

situasjon som innsatt. Deres situasjon er også preget av at omgivelsene ser på dem som 

kvinner som har brutt det Edel og Edel (1959) kaller den mest universelle og grunnleggende 

normen av alle, at en mor skal ta vare på og ha omsorg for sine barn.  

Dermed står kvinnene overfor en stor utfordring knyttet til sitt identitetsbilde som en god mor 

og en ordentlig kvinne. Det at omsorgsansvaret for deres barn blir flyttet over på noen andre 

fører også til samme utgangspunkt når det gjelder utfordringer. Det å miste kontrollen over 
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barnas hverdag utfordrer morsrollen og følelsene til kvinnene som er knyttet opp mot dette 

(Enos, 1998).  

Det generelle savnet av barna sitter dypt hos kvinnene, og i kapittel 4.3 vises hvordan dette 

savnet noen ganger kan føre til smerte, angst og skyldfølelse for kvinner i denne situasjonen, 

slik Carlen og Worrall (2004) også fant i sine analyser av studier fra Storbritannia. Innsatte 

mødres psykiske helse står i fare for å bli negativt påvirket av det store savnet av barna 

(Sivilombudsmannen, 2017). Kvinnenes fysiske avstand til barna, som er skapt av fengslets 

murer, er på mange måter ødeleggende for de, og flere av mødrene forteller om hvordan de 

har endret seg psykisk, i negativ retning, på grunn av fengslingen og avstanden dette gir til 

barna. Savnet av barna fører også til tanker om fremtiden og hva kvinnene går glipp av. 

Spesielt tanken om at barna vokser og utvikler seg uten at mødrene har mulighet til å være til 

stede er utfordrende for kvinnene. For mange av kvinnene er håpet om å få tilbake 

omsorgsansvaret for barna det de klamrer seg til i den utfordrende fengselshverdagen.  

I kapittel 5 pekes det på kvinnenes utfordringer knyttet til velferdssamfunnets kontrollpraksis. 

Dette er utfordringer som kommer i tillegg til utfordringene som er knyttet til at kvinnene er 

innsatte, det blir som en utvidelse av fengselsstraffen (Stone m.fl., (2017). I all hovedsak 

omhandler disse utfordringene kvinnenes forhold til barnevernet og det å være i barnevernets 

søkelys. Barnevernets oppgaver og visjon kommer i konflikt med kvinnenes ønsker om 

situasjonen. Dette er på mange måter begrunnet i de kulturelle forskjellene mellom Norge og 

kvinnenes hjemland, og deres tankegang om familie som en helhet. Kvinnene viser til en 

vanskelighet med å forstå det norske barnevernets barnesentrerte orientering (Stang, 2018). 

For de fleste av kvinnene er det beste for barna å forbli i familien, ikke å bli tatt ut av den. 

Denne konflikten viser til en stor utfordring for kvinnene fordi det også blir et 

irritasjonsmoment. Når det gjelder kvinnenes mulighet til å ha kontakt med barna mens de 

sitter i fengsel skapes det også en konflikt. På den ene siden har kvinnene rettighetene på sin 

side gjennom retningslinjer som legger til rette for denne kontakten mellom innsatte og deres 

barn (FN, 1955, FN, 2010, Lov om gjennomføring av straff mv., 2002), mens på den andre 

siden skal alle avgjørelser som gjelder barn gjøres på grunnlag av barnas beste (Bufdir.no, 

2017). Den store utfordringen for kvinnene, knyttet til nettopp denne konflikten, er at de føler 

og tror at de selv, som mødre, vet hva som er best for barna sine. Sett fra et 

myndighetsperspektiv er dette åpenbart ikke alltid tilfellet.  
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Utfordringene knyttet til det norske barnevernet vises i en større kontekst i kapittel 5.3 hvor 

store internasjonale demonstrasjoner mot det norske barnevernets arbeidsmetoder og visjon 

blir utsatt for internasjonal kritikk. Her kommer de kulturelle forskjellene tydelig frem. 

Kvinnene forteller om morsrollen viktighet i deres kultur, dette sammen med andre kulturers 

mistillit til staten konkurrerer med norske normer og verdier. I motsetning til disse kvinnenes, 

og demonstrantenes, kulturelle syn har det norske samfunnet, og det norske 

velferdssamfunnets kontrollpraksis, en tanke om at barnet skal være i sentrum kombinert med 

stor tillit til statens mulighet til å ordne opp når noe er galt. Verken strafferettssystemet eller 

barnevernsforvaltningen er i særlig grad villige til å innta et kulturrelativt ståsted som 

anerkjenner at ulike barneoppdragelsesstiler kan være «like gode», i alle fall ikke når fysisk 

avstraffelse er involvert. Det er tydeligvis utfordrende for kvinnene og endre sin kulturelle 

oppfatning på saker som dette. 

Kvinnene følte også at de møtte på utfordringer i retten. Stigmatiseringen av voldelige 

kvinner, og voldelige mødre generelt, gjorde at noen av kvinnene opplevde, at det i rettssaken, 

ble fokusert på hendelser og personlighetstrekk ved dem som kunne understreke denne 

stigmatiseringen. Kvinnene snakker om at det er en enveiskommunikasjon i deres møte med 

retten og barnevernet og hvordan dette, sammen med stigmatiseringen av de, kan resultere i 

strengere straffer (Berrington og Honkatukia, 2002).  

I analysekapitlene 4 og 5 pekes det på flere utfordringer kvinnene møter. Dette er utfordringer 

knyttet til: (1) det å beholde bildet av seg selv som en god mor, (2) savnet av barna, (3) 

konflikten mellom deres kulturelle syn og normer versus barnevernets (og det norske 

velferdssamfunnets) arbeidsmetoder og visjon, og (4) stigmatiseringen av kvinnene som 

innsatte og voldelige mødre. Analysekapittel 6 viser til hvordan kvinnene håndterer disse 

utfordringene som er knyttet til deres situasjon. 

Kapittel 6 viser hvordan kvinnene takler utfordringene med utgangspunkt i Sykes og Matzas 

(1957) begrep om «nøytraliseringsteknikker». Analysen av intervjuene med kvinnene pekte 

på både åpenbare, og noen «skjulte», teknikker kvinnene benyttet seg av for å beholde bildet 

av seg selv som en god mor og en lovlydig borger. Mange av teknikkene kvinnene benyttet 

seg av svarer til utfordringene ramset opp overfor, men på ulik måte. Jeg vil nå gi en oversikt 

over hvordan dette henger sammen.  
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I kapittel 6.1 sammenligner kvinnene seg med andre. Noen av kvinnene valgte å fokusere på 

dårlige og negative egenskaper ved andre mødre både i og utenfor fengslet. På denne måten 

kunne de legge fokuset og stempelet «dårlig mor» over på noen andre, slik at de selv kunne 

beholde følelsen av å være en god mor og dermed har de også besvart utfordring (1) knyttet til 

det å beholde bildet av seg selv som en god mor, ved hjelp av denne sammenligningen. 

Kapittel 6.2 omhandler fornektelse av ansvar, og i stor grad omhandler det også det å flytte 

skylden fra seg selv over på noen andre. Kvinnene velger å legge skylden over på 

barnevernet, rettssystemet og sine egne barns fortellinger av hendelsene. Ved å gjøre dette 

besvarer kvinnene to av utfordringene. De viser at ansvaret ligger på noen andre, det er ikke 

kvinnene og deres handlinger som har gjort at de har havnet i denne situasjonen, og dermed 

kan de beholde bildet av seg som god mor (utfordring 1). Samtidig kan de svare på (4) 

stigmatiseringen av kvinnene som innsatte og voldelige mødre ved å vise til at det er noen 

andre, ikke de selv, familien eller storsamfunnet, men barnevernet som ser på de som dårlige 

mødre. Det er enkelt å legge skylda over på barnevernet fordi de i mange kulturelle miljøer 

har et dårlig rykte (Fylkesnes, m.fl., 2015). Samtidig kan det være enkelt å legge skylda over 

på barna sine fordi mange kan tro at dette kun er fantasien som løper løpsk.  

Adila og Maria forteller, i kapittel 6.3, om hvordan de har tilpasset livsstilen sin for å ha en 

større mulighet til å få se barna sine. Dette er et tydelig svar på utfordring (3) som omhandler 

savnet av barna. Begge kvinnene velger å utfordre helsen fordi det er, i deres 

virkelighetsoppfatning, det siste de kan gjøre for å ha en sjans til å få møte barna sine.  

Kapittel 6.4 handler om unnskyldninger. Kvinnene unnskylder sine handler med 

kulturforskjeller samt forskjellene på synet av barneoppdragelse. I tillegg legger de vekt på at 

det er slik de har vokst opp, og dermed vet de ikke bedre. Politiet skriver om dette i rapporten 

«Trender i kriminalitet 2018-2021» (Sætre m.fl., 2018) hvor de nevner at i noen kulturelle 

miljøer kan kvinner være en særlig trussel mot barn. Ved å unnskylde disse handlingene med 

kultur- og oppvekstforskjeller forsøker kvinnene å gi en forklaring på sine handlinger med 

utgangspunkt i kulturforskjeller. Dermed forsøker de også å svare på utfordring (3) konflikten 

mellom deres kulturelle syn og normer versus barnevernets (og det norske 

velferdssamfunnets) arbeidsmetoder og visjon. Kvinnene forsøker også å svare på utfordring 

(1) det å beholde bildet av seg selv som en god mor, ved å unnskylde disse handlingene fordi 

de vet at dette er handlinger som ikke gjøres av gode mødre. Kvinnene forsøker også delvis å 

svare på utfordring (4) om stigmatiseringen av dem som personer ved å flytte fokuset over på 
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kulturforskjeller og bort fra individet. Dermed er det kulturen som kan ses på som annerledes, 

og ikke kvinnene i seg selv.  

Ved å legge vekt på det gode i handlingene (kapittel 6.5) viser kvinnene at de gjennomfører 

handlinger og oppfører seg slik som gode mødre skal. Dette er et klart svar på utfordring (1) 

for å beholde bildet av seg selv som mor. I tillegg er det et svar på utfordringen som 

omhandler (2) savnet av barna fordi kvinnene tar muligheten til å snakke om de faktorene ved 

morsrollens handlinger som de savner.  

Kapittel 6.6 omhandler det å gå sammen mot barnevernet. Dette er et direkte svar på 

utfordring (3) konflikten mellom deres kulturelle syn og normer versus barnevernets (og det 

norske velferdssamfunnets) arbeidsmetoder og visjon. Kvinnene viser hvordan de også har 

andre i ryggen som mener det samme som dem. Det å stå sammen om denne utfordringen blir 

en lettelse for kvinnene, og det å snakke med andre innsatte om deres felles fiende 

(barnevernet) kan fungere som en måte å få ut frustrasjonen og følelsene sine på.  

Oppgavens funn viser at kvinnene tar mange valg som er rettet mot å beholde bildet av seg 

selv som en god mor. Barna er det viktigste for kvinnene, samtidig som det nettopp er 

forholdet til barna som har ført til at kvinnene har havnet i denne situasjonen. Kvinnene kaller 

aldri seg selv for dårlige mødre, de legger heller vekt på de hendelsene og handlingene de har 

gjennomført som gode mødre. Dermed kan de, på tross av situasjonen, allikevel se på seg selv 

som gode mødre og som de best egnede personene til å ta vare på sine egne barn.  

 

7.1 Oppgavens bidrag og videre forskning 

Under arbeidet med oppgaven har jeg blitt kjent med et komplekst og viktig tema. Oppgaven 

bidrar til å utvide kunnskapen om mødres vold mot barn, og om innsatte mødres opplevelser 

og erfaringer knyttet til deres situasjon. Som vist i oppgaven er temaet om foreldrevold et 

voksende interessefelt, og forskningen må da følge etter.  

Jeg har også kommet over en rekke temaer knyttet til denne oppgaven som kan være 

interessant å se på videre. Innsatte mødres opplevelser og erfaringer av fengslingen er et tema 

det er forsket lite på i Norge, og jeg tror det er behov for en større andel forskning på dette 

området. Dette gjelder generelt innsatte mødre og ikke bare den gruppen jeg har sett på. Det 
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er behov for en bredere og dypere kunnskap om dette, bredere og dypere enn denne oppgaven 

har hatt mulighet til å gå. 

Noe som virkelig bør tas med videre er en undersøkelse av minoritetsforeldres forståelse av, 

og kunnskap om, det norske barnevernet og velferdsstaten. Her har Fylkesnes m.fl. (2015, 

2017) gjort et godt arbeid, men samtidig trengs det en brede forståelse av disse menneskenes 

syn og tanker. Veiledning, forklaringer og kommunikasjon mellom minoritetsforeldre og 

barnevernet/rettssystemet tror jeg er et område som det bør legges mer vekt på. Dette kan 

kanskje føre til både mindre vold, men også mindre misforståelser og dermed kanskje også en 

større tillitt til staten fra disse menneskes ståsted. Det kulturelle mangfoldet som er i Norge 

må tas hensyn til og det må handles deretter. Som politiet skriver i deres rapport om 

kriminalitetstrender konkurrerer nå kulturperspektivet «[…] med det tidligere dominerende 

kjønnsperspektivet som forståelsesramme for privat vold» (Sætre m.fl., 2018:37).  

 

Antall ord: 33 645 
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv (norsk 

versjon) 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 

 

Jeg er masterstudent i kriminologi ved Universitetet i Oslo, og holder nå på med den 

avsluttende masteroppgaven. Tema for min oppgave er kvinner som er dømt for vold mot 

egne barn. Det jeg vil undersøke er hvordan kvinnene ser på seg selv, og om de selv definerer 

disse handlingene som vold. 

Jeg ønsker å undersøke dette for å gi kvinnene en stemme utad. Jeg vil lete etter opplysninger 

som i senere tid kan være til hjelp for å unngå at disse handlingene finner sted.  

For å finne ut av dette, ønsker jeg å ha samtale med kvinner som er dømt for vold mot egne 

barn. Jeg vil benytte meg av personlige intervjuer med disse kvinnene i de fengslene de nå 

sitter i.  

I intervjuene vil jeg prate med kvinnene om deres opplevelse av handlingene de er dømt for, 

hvilket forhold de har til sin familie (både barn og foreldre), og om de føler at de har fått en 

straff som være et svar på disse handlingene, eller om de føler seg urettferdig behandlet. 

Spørsmålene vil også komme inn på bakgrunn og kultur. Jeg vil stille spørsmål rundt deres 

syn på den norske kulturen og strafferetten, samt eventuelle forskjeller fra 

opprinnelseskulturen til informanten. Vi vil også snakke om hva de legger i begrepet «en god 

mor». Under intervjuene vil jeg ta notater mens vi prater sammen. Intervjuene vil ta ca. 1,5 – 

2 timer, og vi blir sammen enig om en tid som passer.  

Det er frivillig å være med og du har mulighet til å trekke deg når som helst underveis, uten å 

måtte begrunne dette nærmere. Det vil heller ikke være noen konsekvenser for deg ved å gjøre 

dette.  Hvis du trekker deg vil alle innsamlede data om deg bli slettet og tatt ut av oppgaven. 

Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes 

i den ferdige oppgaven. Opplysningene anonymiseres og opptakene slettes når oppgaven er 

ferdig. 
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Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med meg på telefon 

90190391 eller e-post vildemarie.ystanes@gmail.com. Du kan også kontakte min veileder 

Thomas Ugelvik ved institutt for kriminologi og rettssosiologi på e-post 

thomas.ugelvik@jus.uio.no, eller be din kontakt i fengslet om å ta kontakt med meg.   

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

 

Med vennlig hilsen 

Vilde Ystanes 

Vildemarie.ystanes@gmail.com 

90190391 
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Vedlegg 2: Intervjuguide (norsk 

versjon) 

Intervjuguide 

Introduksjon til informanten: 

Takk for at du vil være med på dette intervjuet. Jeg er veldig glad for å få ha deg som 

informant i min masteroppgave. Som du kanskje har fått med deg så skal jeg skrive om 

kvinner som er dømt for vold mot egne barn, og du inn i denne kategorien. Det er helt frivillig 

å være med på intervjuet, og du kan trekke deg fra intervjuet når du vil. Hvis du gjør dette vil 

all informasjonen jeg har samlet om deg bli slettet med en gang. Alt vil bli anonymisert, så 

det skal ikke være mulig å spore dette tilbake til deg, det er min oppgave å sørge for dette.  

Når det gjelder selve intervjuet så vil jeg notere underveis, og det kan også hende at jeg må ha 

noen små skrivepauser for å kunne notere ned alt som blir sagt. Intervjuet kommer til å handle 

om deg, dine følelser og dine handlinger. Siden dette handler om deg finnes det ingen svar 

som er feil eller mer riktig enn andre. Alt du sier er interessant for meg. Hvis det er noen 

spørsmål du ikke vil svare på så er det helt greit, også hvis det er temaer som du ikke vil 

snakke om. Det som kan være fint å tenke på for din del er at jeg er her for å få frem din 

stemme, og ikke for å dømme deg på noen måte.  

Som du kommer til å se så har jeg med meg ganske mange spørsmål, men det er ikke viktig 

for meg å komme gjennom alle. Det viktigste er at vi får en god samtale og at jeg får den 

informasjonen som jeg føler jeg trenger om deg og din situasjon.  

Intervjuet er delt opp i forskjellige temaer. Jeg vil begynne med å snakke om din familie, 

oppvekst og barndom. Jeg vil også høre dine tanker rundt morsrolle og forventninger til det å 

være mor. Etter hvert vil vi komme inn på hendelsen som har ført til at du sitter i fengsel i 

dag. Helt til slutt vil jeg gjerne høre dine meninger knyttet til straffen din, det norske 

samfunnet og det norske rettssystemet.  

Spørsmålene jeg stiller vil være åpne, og det er fint om du bare sier akkurat det som faller deg 

inn.  

Har du noen spørsmål før vi starter?  
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1. Bakgrunn: 

1.1 Hvor gammel er du? 

1.2 Kan du fortelle litt om familiesituasjonen din? 

1.3 Hvor er du fra? 

1.4 Hvor lenge har du vært i Norge, og hvorfor kom du til Norge? 

 

2. Forhold til familie: 

2.1 Hvor mange barn har du? 

2.2 Hvilket forhold har du til barna dine?  

2.3 Hvilket forhold tror du de har til deg? 

2.4 Eventuelt mann/barnas far: hvilket forhold har du til han? 

 

3. Nå vil jeg stille deg noen spørsmål som handler om din barndom og oppvekst: 

3.1 Kan du bare snakke litt kort om din oppvekst? Hva det er du husker best.  

3.2 Hvilket forhold har du til dine foreldre i dag? 

3.3 Har forholdet endret seg etter at du ble voksen? 

3.4 Har dette forandret seg etter at du selv ble mor? 

3.5 Hvordan tror du dette har påvirket deg som voksen? Formet deg? 

 

4. Nå vil jeg snakke litt om morsrolle og forventninger.  

4.1 Hva tenker du når du hører ordet «mor» eller «mamma»?  

4.2 Hvilke oppgaver har en mor? Med tanke på barna og med tanke på familien? 

4.3 Hvilke følelser syns du knytter seg til morsrollen? 

4.4 Hva mener du definerer en «god mor»?  

4.5 Hva er så en «dårlig mor»? 

4.6 Hvordan vil du beskrive deg selv som mor i dette bildet?  

4.7 Hva er eventuelt annerledes med deg som mor? 
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Nå vil temaet endre seg litt og jeg vil veldig gjerne at vi snakker litt om grunnen til at du sitter 

i fengsel: 

5. Kan du fortelle litt om hvorfor du sitter her i dag? Om hendelsen(e) som har fått 

deg dømt? 

5.1 Hvor lang straff har du fått? 

5.2 Hvilke følelser kjenner du på når du tenker tilbake på dette? 

5.3 Hvorfor skjedde det? 

5.4 Disse handlingene har blitt tolket og beskrevet som vold og kriminalitet, siden du 

sitter her i dag. Hva tenker du om dette? 

5.5 Hva tenker du når du hører ordet «vold» og «voldsutøver»?  

5.6 Hvordan vil du si at din rolle som mor passer inn i denne hendelsen? 

5.7 Hvordan tror du barna dine tenker på denne hendelsen? 

5.8 Hva føler du når du snakker om det nå? 

5.9 Er du åpen om årsaken til at du sitter i fengsel? 

5.10 Hvem vet det? Og hvem vet det bestemt ikke? 

5.11 Hvis hun ikke er åpen: hva er dekkhistorien? 

 

6. Nå vil jeg snakke litt om ditt syn på den straffen du har fått, og ditt syn på det 

norske samfunnet og det norske straffesystemet: 

6.1 Hva er dine tanker rundt den straffen du har fått? 

6.2 Syns du den er rettferdig i forhold til handlingene du er dømt for? Speiler den 

handlingene? 

6.3 Hva syns du eventuelt kunne vært en mer passende straff?  

6.4 Har reaksjonen på disse handlingene endret dine tanker om handlingene? 

6.5 Hvilken reaksjon tror du du hadde fått i ditt hjemland/opprinnelsesland? 

6.6 Er disse handlingene definert som vold i ditt hjemland? 

6.7 Hvordan syns du det er å være mor i Norge? Er det forskjeller fra ditt hjemland/din 

kultur? 

6.8 Før du ble dømt, visste du at disse handlingene defineres som kriminalitet i Norge? 

7. Er det noe annet du vil snakke om? 

8. Har du noen spørsmål til meg? 
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Vedlegg 3: NSD 
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Vedlegg 4: Kriminalomsorgen region 

øst 
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