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Sammendrag 

Tittel: Straff og straffens rolle i samfunnet: Hvilket syn på straff og straffens rolle er 

stortingsmelding nr. 37 (2007-2008) et uttrykk for? 

Av: Katrine Parelius 

Veileder: Peter Scharff Smith 

Ved: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, 
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I 2008 kom stortingsmeldingen nr. 37 Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere 

samfunn med formål om å bekjempe og minske kriminalitet. Stortingsmeldingen var et 

resultat av et storstilet og langvarig prosjekt, som handlet om å sikre et straffesystem som 

virker på best mulig måte i det norske samfunnet. Men hva betyr det egentlig? Hva er et 

godt straffesystem og hva er i det hele tatt meningen med å straffe? Hva vil man oppnå? 

Hvilket samfunn vil man skape eller opprettholde gjennom straff? Dette er et spennende 

rettssosiologisk spørsmål. Fengsler og domstoler er blant rettens institusjoner og deres 

funksjon er av sentral betydning for relasjonen mellom rett og samfunn i Norge. Disse 

spørsmålene danner utgangspunkt for min avhandling.  

Min problemstilling i oppgaven min er hvilke syn på straff og straffens rolle i samfunnet er 

stortingsmelding nr. 37 (2007-2008) er et uttrykk for. Denne oppgaven er basert på 

dokumentanalyse av stortingsmelding nr. 37 (2007-2008). Kriminalomsorgen bygger på fem 

pillarer: formålet med straffen, et humanistisk menneskesyn, prinsippet om rettssikkerhet 

og likebehandling, prinsippet om at man har gjort opp for seg og normalitetsprinsippet. Min 

oppgave fokuserer på kriminalprevensjon, rettighetsperspektivet og rettferdighet. Oppgaven 

er basert på Emile Durkheims teori om den mekaniske og organiske solidaritet og bøkene 

Straffens begrunnelser til Ragnar Hauge og Kan fengsel forsvares? av Thomas Mathiesen.  
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Straffegjennomføringen i Norge har to formål: den ene er at straffen skal virke 

individualpreventivt og den andre skal virke allmennpreventivt. Straff og straffens rolle i 

samfunnet ifølge stortingsmeldingen er i særlig grad å minske kriminalitet gjennom 

rehabilitering. Stortingsmeldingen er et utilitaristisk nytteorientert dokument som tror på 

straff og dens virkninger. Det viser seg at straff virker hevdes det. Straffen og straffens rolle i 

samfunnet skal virke rehabiliterende som at straffen skal virke avskrekkende både på 

lovbryteren selv og potensielle lovbrytere. 
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Denne oppgaven er skrevet i forbindelse med min avsluttende mastergrad i rettssosiologi 
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tilbakemeldinger, støtte, hjelp underveis og alltid vært tilgjengelig, det har blitt satt stor pris 

på. 

Jeg vil takke Idil A. A. Mohamed som har vært tilgjengelig med å hjelpe meg og støttet meg 

under skriveprosessen.  

Jeg vil takke Morten Parelius som har hjulpet meg med korrekturlesing. 

I tillegg vil jeg takke både familie og venner som har støttet meg under prosessen og som har 

spurt hvordan det har gått med oppgaven. En stor takk til alle dere! 

 

Katrine Parelius 

22.05.2018 



VIII 

 

Innholdsfortegnelse 

Innhold 
Straff og straffens rolle i samfunnet ......................................................................................... III 

Sammendrag .............................................................................................................................. V 

Forord ...................................................................................................................................... VII 

Innholdsfortegnelse ............................................................................................................... VIII 

1 Innledning ........................................................................................................................... 1 

1.1 Problemstilling............................................................................................................. 2 

1.2 Tema ................................................................................................................................. 2 

1.3 Rettssosiologien om sammenhengen mellom straff og samfunn ..................................... 3 

1.4 Kan fengsel forsvares? ..................................................................................................... 4 

1.5 Straffens begrunnelser ...................................................................................................... 5 

1.6 Fremgangsmåte ................................................................................................................ 5 

2 Metode ..................................................................................................................................... 6 

2.1 Kvalitativ innholdsanalyse ............................................................................................... 6 

2.2 Stortingsmelding nr. 37 (2007-2008) ............................................................................... 6 

2.3 Validitet ............................................................................................................................ 7 

2.4 Relabilitet ......................................................................................................................... 7 

2.4.1 Personlige eller institusjonelle kilder ........................................................................ 7 

2.4.2 Vurdering av generell kvalitet ved kilden ................................................................. 8 

2.4.3 Førstehånds- versus andrehåndskilde ........................................................................ 8 

2.5 Etikk ............................................................................................................................... 10 

3 Teori ...................................................................................................................................... 10 

3.1 Innledning ....................................................................................................................... 10 

3.2 Emile Durkheim: Arbeidsdeling .................................................................................... 11 

3.2.1 Funksjon .................................................................................................................. 12 

3.2.2 Årsaker og betingelser ............................................................................................. 12 

3.3 Mekanisk og organisk solidaritet ................................................................................... 14 

3.4 Anomi ............................................................................................................................. 15 

3.7 Straffeteorier ................................................................................................................... 16 

3.7.1 Utilitarisme .............................................................................................................. 16 



IX 

 

3.7.2 Retribusjon .............................................................................................................. 18 

3.8 Retten og straffen som samfunnets lim .......................................................................... 20 

3.9 Samfunnet som levende organisme ................................................................................ 22 

4 Bakgrunnen for stortingsmeldingen nr. 37 (2007-2008) ....................................................... 23 

4.1 Formålet med stortingsmeldingen .................................................................................. 23 

4.2 Vedtaket og utformingen ................................................................................................ 24 

5 Kriminalprevensjon ............................................................................................................... 25 

5.1 Fem pillarer .................................................................................................................... 25 

5.1.1 Formålet med straffen ............................................................................................. 25 

5.1.2 Oppsummering ........................................................................................................ 28 

5.2 Utilitarisme ..................................................................................................................... 28 

5.3 Rehabilitering ................................................................................................................. 30 

5.4 Oppsummering ............................................................................................................... 32 

5.5 «Nothing works» ............................................................................................................ 33 

5.6 «What works?» ............................................................................................................... 34 

5.6.1 Programmer ............................................................................................................. 36 

5.6.2 Behandling som inhumant og urettferdig ................................................................ 37 

5.7 Inkapasitering ................................................................................................................. 38 

5.8 Alternativer til fengselsstraff .......................................................................................... 40 

5.8.1 «Landsbyfengsel» Bastøy ....................................................................................... 43 

5.9 Oppsummering ............................................................................................................... 44 

6 Rettighetsperspektivet ........................................................................................................... 44 

6.1 Innsattes rettigheter ........................................................................................................ 44 

6.2 Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) ........................................................ 48 

6.2.1 Varetektsfengsling og isolasjon – brudd på menneskerettighetene? ....................... 49 

6.3 Humanistisk menneskesyn ............................................................................................. 52 

6.4 Rettssikkerhet og likebehandling ................................................................................... 53 

6.4.1 Rettssikkerhet .......................................................................................................... 54 

6.4.2 Likebehandling ........................................................................................................ 54 

6.5 Normalitetsprinsippet ..................................................................................................... 56 

6.6 Utdanning ....................................................................................................................... 56 

6.7 Arbeidstrening i fengsel ................................................................................................. 58 

6.8 Oppsummering ............................................................................................................... 59 



X 

 

7 Rettferdighet .......................................................................................................................... 60 

7.1.1 Innledning .................................................................................................................... 60 

7. 2 Den forholdsmessige straff ............................................................................................ 61 

7.2.1 Rettferdig gjengjeldelse ........................................................................................... 63 

7.3 Straffverdi ....................................................................................................................... 65 

7.4 Prinsippet om at man har gjort opp for seg .................................................................... 67 

7.4.1 Restorative Justice ................................................................................................... 67 

7.5 Den alminnelige rettsoppfatning .................................................................................... 69 

7.6 Oppsummering ............................................................................................................... 71 

8 Konklusjon ............................................................................................................................ 72 

Litteraturliste ............................................................................................................................ 76 

 

  



1 Innledning 

Gjennom den såkalte Soria Moria-erklæringen fra 2005, la Regjeringen Stoltenberg II sitt syn 

på mange ulike politiske spørsmål og utfordringer. Blant områder som ble drøftet var blant 

annet kriminalomsorg og ønsker om endringer og forbedringer i denne. Dette resulterte i 

noen år senere, i 2008, i stortingsmelding nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre 

kriminalitet – tryggere samfunn. Stortingsmeldingen tar blant annet for seg om ulike former 

for straff og behovet for rehabilitering. 

I de eldste tider var den enkeltes hevnfølelse grunnlaget for straffen. Senere ble straffen et 

samfunnsanliggende hvor man bygget på prinsippet om rettferdig gjengjeldelse (St.meld. nr. 

37 2007-2008, 30). Lovgrunnlaget for straffegjennomføringen i Norge har utviklet seg fra den 

første felles lov for hele landet, Magnus Lagabøters landslov fra 1274 og hans bylov fra 1276 

(ibid). Den første fengselsdriften ble ledet av ulike myndigheter som 

festningskommandanter og embetsmenn i amtene. Lovutviklingen tok en ny retning fra 1814 

da legemsstraff ble avskaffet. Deretter fulgte byggingen av sivile fengselsbygg på midten av 

1800-tallet. I 1875 ble det opprettet en egen avdeling i Justisdepartementet for 

«Straffanstalt og Fengselsvæsnet», til daglig kalt «Fængselsstyrelsen» (Kriminalomsorgen 

U.å.e). Forsorgs- og fengselsselskapene gikk i 1917 sammen i «De norske forsorgsforeningers 

landsforbund». Disse skulle hjelpe til med å skaffe arbeid og yte økonomisk bistand til de 

løslatte (St.meld. nr. 37 2007-2008, 32). I 1923 ble fengselsforeningene, 

lærehjemsforeningene og vernelagene slått sammen til det som fra 1939 ble kalt Norges 

Vernesamband (ibid). Disse virksomhetene ble gradvis endret til å blant annet til å utføre 

kontroll på de offentliges vegne i forbindelse med betinget dømte, prøveløslatte og personer 

påtalemyndigheten unnlot å reise tiltale mot, og var derfor et nødvendig ledd i den 

organiserte strafferettspleien, foreningene mottok også gradvis større statlig økonomisk 

støtte (St.meld. nr. 37 2007-2008, 32).  

 Frihetsstraffen spilte fram til1700-tallet en beskjeden rolle innenfor straffesystemet. 

Forvisning, legemsstraff og dødsstraff var de vanligste reaksjonsformene. Utviklingen på 

1700-tallet og fram til 1814 bar preg av en gradvis overgang til frihetsstraff. I 1814 ble 

legemsstraffen helt avskaffet (ibid).  
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Den første fengselsloven kom i 1903, den neste kom i 1958. Disse lovene legger til grunn at 

det er frihetsberøvelse som er straffen (St. meld. nr. 37 2007-2008, 30). Fengselsloven av 

1958 var preget av behandlingsoptimisme. Straffeutmålingen ble etterhvert preget av 

lovbruddets grovhet og gjerningsmannens subjektive skyld uten særlig tro på straffens 

forbedrende virkning. Loven var samtidig preget av antakelsen om isolasjonens negative 

virkninger og av at de skadelige virkningene av fullbyrdelsen skulle reduseres 

(Kriminalomsorgen U.å.e). 

1.1  Problemstilling 
Problemstillingen i denne oppgaven er: «Hvilket syn på straff og straffens rolle er 

stortingsmelding nr. 37 (2007-2008) et uttrykk for?» 

1.2 Tema 

Stortingsmelding nr. 37 (2007-2008) som jeg skal analysere illustrerer den daværende 

regjeringssyn på norsk straff og utgjør stadig et grunnleggende rettslig grunnlag for 

straffegjennomføring i Norge. Straff er ifølge stortingsmeldingen et tilsiktet onde fra det 

offentliges side (St. meld. nr. 37 2007-2008, 162), og fengselsstraff er en inngripende 

straffemetode som medfører tap av goder, blant annet rettigheter og kontakt med 

nærmiljøet og samfunnet utenfor. 

I norsk straffelovgivning har de relative og absolutte (prevensjonsteorier) straffeteorier satt 

spor. Relative straffeteorier handler om allmennprevensjonen og individualprevensjon som 

er fremadskuende og har til hensikt å forebygge mot kriminalitet. Allmennprevensjonen har 

som formål å avskrekke andre potensielle lovbrytere til å avstå fra å begå kriminalitet. Den 

individualpreventive virkning er at lovbryteren selv skal oppleve straffen så negativ at han 

avstår fra fremtidige straffbare handlinger eller at han/hun skal rehabiliteres via straffen. 

Absolutte straffeteorier handler derimot om gjengjeldelse og proporsjonalitet. Straffen skal 

være rettferdig og stå i forhold til forbrytelsen. Norsk straffegjennomføring er ifølge 

Stortingsmelding nr. 37 basert på de fem pilarene til kriminalomsorgen: formålet med 

straffen, et humanistisk menneskesyn, prinsippet om rettssikkerhet og likebehandling, 

prinsippet om at domfelte har gjort opp for seg når straffen er sonet, og 

normalitetsprinsippet (St.meld. nr. 37 2007-2008, 7). Pilarene vil jeg bruke i analysen i de 

forskjellige kapitlene. Jeg vil her nevne kort hva de pilarene er før jeg går dypere inn på de i 

analysen. Formålet med straffen er trygghet i samfunnet som også er det overordnede mål 
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for regjeringens kriminalpolitikk (St.meld. nr. 37 2007-2008, 93). Samfunnet blir tryggere ved 

at befolkningen ikke tar loven i egne hender, men kriminalomsorgen ivaretar straffens 

formål. Et humanistisk menneskesyn handler om at innsatte skal ha de samme rettighetene 

som en vanlig borger, innsatte skal også bli behandlet humant, altså få en human 

straffegjennomføring. Prinsippet om rettssikkerhet og likebehandling handler om at loven 

belyser hvilke krav og rettigheter en innsatt har og likebehandling der like tilfeller behandles 

likt. Prinsippet om at domfelte har gjort opp for seg når straffen er sonet handler om at den 

domfelte får en ny sjanse til å starte på nytt. Normalitetsprinsippet handler om at 

tilværelsen i straffegjennomføringen skal være lik tilværelsen ellers i samfunnet (St. meld. nr. 

37 2007-2008, 20-22). 

 

1.3 Rettssosiologien om sammenhengen mellom straff og samfunn 

Oppgaven har tatt utgangspunkt i den sentrale teoretikeren på området; Emile Durkheim. 

For Emile Durkheim var det et grunnleggende spørsmål om hva som får et samfunn til å 

henge sammen og utgjøre en overindividuell helhet (Dalberg-Larsen 2013, 265). Samfunnet 

bindes sammen av bestemte former for solidaritet men at samholdet forandres av den 

samfunnsmessige utvikling (ibid). Straffens sosiale funksjon er å styrke samholdet (ibid, 111). 

Jørgen Dalberg-Larsen (2013, 266) skriver at Durkheim mente at en god rett bidro til å sveise 

samfunnet sammen og som bygget på og forsterket de bestående rettslige og moralske 

normer. Durkheims oppfattelse av strafferettens funksjoner var i direkte motstrid med de 

dominerende preventive straffeteorier (ibid). De som forbryter seg mot de kollektive 

følelsene må få sin straff for at de skal forstå at det de gjorde var galt og straffens sanne 

funksjon er å opprettholde det sosiale samholdet og å bevare den felles bevissthets hele 

livskraft (Durkheim 1902, 287). Arbeidsdelingen er meget utviklet i det samfunnet Emile 

Durkheim lever i, og den utvikler en solidaritet (Durkheim 2000, 87). Durkheim mener at 

man må bestemt avgjøre i hvilken utstrekning den solidaritet bidrar til samfunnets 

alminnelige integrasjon og i hvilken utstrekning solidariteten er nødvendig, om det er en 

vesentlig faktor eller en underordnet og sekundær betingelse (ibid). Da må man klassifisere 

de forskjellige arter av sosial solidaritet (ibid). Den sosiale solidaritet kan hverken være en 

gjenstand for en eksakt iakttagelse og kan heller ikke måles (Durkheim 2000, 87). Den indre 

kjensgjerning må erstattes med den ytre kjensgjerning som symboliserer den og dette 
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synlige symbolet er retten (ibid). Det vil si at jo mere medlemmene av et samfunn er 

solidariske, desto mere opprettholder de diverse forbindelser med hverandre eller med 

gruppen forstått som et kollektiv (ibid). Retten er et uttrykk for de viktigste former for 

solidaritet sier Durkheim og de juridiske reglene som uttrykker arbeidsdelingen med rettens 

samlede omfang for å måle arbeidsdelingens andel deler opp retten i offentlig rett og 

privatrett (Durkheim 2000, 90). Offentlig rett innebærer å regulere forholdet mellom 

individene og staten og privatrett forhodet mellom individene seg imellom. I den offentlige 

rett er en sosial funksjon som gjør at alle individer, skjønt i forskjellig forstand, funksjonærer 

i samfunnet (ibid). I privatretten så er det alltid og overalt individer som er tilstede og 

handler (Durkheim 2000, 90). De juridiske reglene blir klassifisert etter de sanksjonene som 

er knyttet til dem. Den ene er den repressive rett som har til formål å påføre forbryteren 

pine eller frata forbryteren noe. Den andre er restituerende rett som handler om å 

gjenopprette tingene til sin rette tilstand. Disse to sanksjonene finner man i henholdsvis i 

den mekaniske solidaritet og den organiske solidaritet. 

1.4 Kan fengsel forsvares? 

Thomas Mathiesen diskuterer i boken sin om fengsel kan forsvares. I boka tar han opp de 

offisielle begrunnelsene for fengsel: troen på rehabilitering av fangen, teorien om 

allmennpreventiv eller avskrekkende virkning på andre, troen på uskadeliggjøring av fangen 

og tanken om fengsel som rettferdig gjengjeldelse. Denne boken vil hjelpe meg å se ulike 

sider av fengselsstraffen og hvordan straffen kan virke inn på lovbryteren. I analysen vil jeg 

bruke bortimot hele boka til Mathiesen. Rehabilitering er en viktig del i forhold til 

fengselsstraff, men Mathiesen sier for eksempel at fengslet ikke rehabiliterer, selv om det 

har kommet en tro på at behandling i fengsel rehabiliterer. I mens Mathiesen er kritisk til 

rehabilitering så legger stortingsmeldingen stor vekt på rehabilitering. Mathiesen er mer 

kritisk til at straffen kan ha en positiv funksjon i samfunnet enn stortingsmeldingen. 

Stortingsmeldingen sier at det bør bygges flere fengsler, men Mathiesen vil nedlegge 

fengsler. Fengsler er en fiasko og hans langsiktige mål er å avvikle det, men for å nå det 

målet så er reduksjon av fengslet veien å gå. I min oppgave vil denne boken komme til nytte 

ved at den er kritisk sammenlignet med stortingsmeldingen jeg skal analysere. Det er 

interessant å se forskjellen på Mathiesen sitt syn på straff og rehabilitering og 

stortingsmeldingens syn på straff og rehabilitering. Han skriver om rehabilitering, 
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allmennprevensjon, samfunnsforsvar, rettferdighet og alternativer til fengsel som 

stortingsmeldingen inneholder og som jeg skriver om i min oppgave. Den vil også hjelpe meg 

å belyse problemstillingen. Boken kom ut før stortingsmeldingen ble til, men også etter 

stortingsmeldingen kom ut har Mathiesen uttalt seg kritisk om den og tviler på flere av 

alternativene som den foreslår (Dagbladet 2008; Mathiesen 2011). 

 

1.5 Straffens begrunnelser 

Ragnar Hauge belyser i boken Straffens begrunnelser spørsmålene om hvorfor lovbrytere 

skal straffes? Hvilke handlinger skal gjøres straffbare? Hvilke straffer skal anvendes? Dette er 

spørsmål som han belyser på hvordan har vært besvart i den vestlige verden opp gjennom 

tidene. I boken diskuterer Hauge om straffens rolle og hvordan begrunne straffen. Han viser 

hvordan utviklingen i straff og strafferettssystemet har vært i årtier. Denne teorien vil hjelpe 

meg i å se straffen og straffesystemet i et bredere perspektiv. Utviklingen i norsk strafferett 

har utviklet seg mye. I de eldste samfunnsdannelser var det preget av hevn, nye 

straffemetoder ble tatt i bruk i føydalsamfunnet, blant annet bøtestraff og legemsstraff. I 

den senere tid, fra før århundreskiftet og inn i 1970-tallet strakte den individualpreventive 

perioden seg, perioden var i to atskilte faser (Hauge 1996, 221). I den første fasen ble 

straffen sett på som sosialt forsvar. I den andre fasen skulle lovbryteren reintegreres i 

samfunnet – straff som behandling. Hauge (1996, 221) skriver at disse tankene ikke bare 

gjaldt Europa, men også USA. Behandlingsideologien overtok i 1950-årene etter den 

avskrekkende virkningen av straffen som hadde stått sentralt fram til andre verdenskrig.  

Utviklingen mot en repressiv kriminalpolitikk vil snu ifølge Hauge. Straff skal forhindre 

fremtidig lovbrudd, og alternative fengselsstraffer som avløsning av fengselsstraff kan ses på 

som et ledd i et mer humant straffesystem (Hauge 1996, 365). 

1.6 Fremgangsmåte 

Målet med oppgaven er å se på hvordan regjeringen ser på straff i det norske samfunnet. I 

kapittel 2 presenterer jeg metoden som er valgt for denne studien – en kvalitativ metode 

ved dokumentanalyse av stortingsmelding nr. 37 (2007-2008) – straff som virker – mindre 

kriminalitet – tryggere samfunn. I kapittel 3 presenterer jeg teoretiske perspektiv som vil 

bidra til å hjelpe meg å belyse problemstillingen min. Bakgrunnen for stortingsmeldingen, 
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formålet med stortingsmeldingen, vedtaket og utformingen foretar jeg for meg i kapittel 4. I 

kapittel 5 tar jeg for meg kriminalprevensjonen. Her vil jeg drøfte formålet med straffen, 

samt rehabilitering, inkapasitering og alternativer til fengselsstraff. Rettighetsperspektivet vil 

jeg drøfte i kapittel 7. Her vil jeg ta frem om de innsattes rettigheter og rettferdig 

gjengjeldelse. I kapittel 8 kommer en konklusjon av oppgaven. 

 

2 Metode 

2.1 Kvalitativ innholdsanalyse 

Kvalitativ innholdsanalyse, også kalt dokumentundersøkelse vil jeg benytte i min oppgave for 

å besvare oppgavens problemstilling. Kvalitativ innholdsanalyse innebærer å samle inn 

dokumenter som kilde. I den kvalitative metoden så blir relevante dokumenter gjennomgått 

med det mål å finne relevant informasjon til det vi ønsker å studere (Grønmo 2016, 175). 

Jacobsen (2015, 170) trekker frem tre situasjoner der dokumentanalyse er spesielt godt 

egnet. Når det er umulig å samle inn primærdata, når vi ønsker å forstå hvordan andre har 

fortolket en viss situasjon eller hendelse og når vi ønsker å få tak i hva mennesker faktisk har 

sagt og gjort. I forhold til min problemstilling så er det mest naturlig å samle inn data. Å 

intervjue sentrale informanter ville vært både upraktisk og vanskelig. Sekundærdata er 

derfor nødvendig i mitt tilfelle. Ifølge Jacobsen (2015,172) har ikke forskeren kontroll over de 

forholdene som kan påvirke påliteligheten til dataene som forskeren med innsamling av 

primærdata har. Man vet ofte ikke hvordan data er blitt samlet inn, hvilke måleapparater og 

innsamlingsmetoder som har blitt brukt (Jacobsen 2015, 172).  

2.2 Stortingsmelding nr. 37 (2007-2008) 

Jeg valgte å analysere stortingsmeldingen for å finne ut hvilket syn på straff og straffens rolle 

i samfunnet stortingsmeldingen er et uttrykk for, og hvilket syn regjeringen har (Stoltenberg 

II regjeringen). Av dokumenter er det kun stortingsmeldingen jeg har valgt, men støtter opp 

med annen sentral litteratur innen temaet fengsel og straff. Sentralt i analysen er blant 

annet: Straffens begrunnelser av Ragnar Hauge 1991, Kan fengsel forsvares? av Thomas 

Mathiesen 2007 og Fængsler og menneskerettigheder av Hans Jørgen Engbo og Peter S. 

Smith 2012. 
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2.3 Validitet 

Validitet handler om at vi kan stole på de data vi har samlet inn. Jacobsen (2015) synes 

kvaliteten ved kildene skal vurderes av hvilken institusjon som har produsert det. Det 

dokumentet jeg har valgt ut er et offentlig dokument som har en politisk plattform der 

regjeringens mål er nedlagt. Stortingsmeldingen er ekte på grunn av at det er Justis- og 

politidepartementet som har utgitt den og den er utgitt i Oslo i september 2008. Sigmund 

Grønmo (2016, 241) sier at validiteten er «høy hvis undersøkelsesopplegget og 

datainnsamlingen resulterer i data som er relevante for problemstillingene». 

Stortingsmeldingen nr. 37 (2007-2008) kan anses å ha høy validitet på grunn av at den er 

relevant for problemstillingen min, og fordi mange har vært involvert i utarbeidelsen og 

utformingen av stortingsmeldingen. 

 

2.4 Relabilitet 

Reliabilitet handler om undersøkelsesopplegget vil påvirke de resultater vi vil komme frem 

til. Det må foretas en vurdering av hvilken kvalitet kilden har ifølge Jacobsen (2015). Det er 

først og fremst knyttet til hvilken kunnskap og kompetanse den har. Dokumentet jeg skal 

bruke har veldig god kvalitet. Relabiliteten er høy hvis undersøkelsesopplegget og 

datainnsamlingen gir pålitelige data (Grønmo 2016, 240-241). Stortingsmeldingen er 

reliabelt fordi det har blitt gjort et grundig forarbeid ved at mange personer har vært 

involvert i meldingen.  

2.4.1 Personlige eller institusjonelle kilder 

Det er også viktig å analysere hvem avsenderen av informasjonen er. Jacobsen (2015) skiller 

mellom personlige og institusjonelle kilder. Det er lett å se klart hvem sine synspunkter som 

kommer fram ved personlige kilder. Det er mer uklart ved institusjonelle kilder. 

Stortingsmeldingen nr. 37 må regnes som institusjonell kilde. Det er mange som har vært 

med å utforme stortingsmeldingen, men det er Justis- og beredskapsdepartementet som har 

utgitt den med daværende justisminister Knut Storberget i spissen. Stortingsmeldingen er 

utarbeidet av offentlige personer (Justis- og beredskapsdepartementet) og det vil være 

derfor knyttet en større grad av legitimitet til dokumentet. Stortingsmeldingen er et politisk 

dokument som gjør at det er det politiske synet til regjeringen Stoltenberg II som kommer 

frem i meldingen.  
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2.4.2 Vurdering av generell kvalitet ved kilden 

Ved institusjonelle kilder må vi ofte basere oss på en vurdering av hvor troverdig selve 

institusjonen er (Jacobsen 2015, 191). Et sentralt spørsmål her er om institusjonen som har 

forfattet kilden, ha egeninteresse i å forvrenge informasjon, hivs ja må vi tolke kilden med 

forsiktighet (ibid). Stortingsmelding nr. 37 er utformet av Justis- og 

beredskapsdepartementet som ikke er en nøytral offentlig institusjon. Dokumentene er 

offentlige, og åpen for offentligheten som gir rom for etterprøvbarhet. Justis- og 

politidepartementet som har forfattet stortingsmeldingen vil jeg anta kan ha egeninteresse i 

å forvrenge informasjon fordi de har en politisk agenda. Publikum skal ha tiltro til offentlige 

instanser. Stortingsmeldingen er et politisk dokument som gjør at regjeringen har en 

egeninteresse på grunn av at stortingsmeldingen tar utgangspunkt i Soria Moria-erklæringen 

og er derfor ikke en nøytral institusjon, stortingsmeldingen (nr. 37(2007-2008), 8) skriver: 

«Erklæringen uttrykker regjeringens standpunkt på sentrale politiske områder i 

samfunnet…Formålet med meldingen er å utdype regjeringens politikk…», men det styrker 

meldingens verdi som kilde til min problemstilling. Justis- og politidepartementet blir sett på 

som en pålitelig offentlig instans og de har stor troverdighet som forfatter av kilden. 

2.4.3 Førstehånds- versus andrehåndskilde 

Dag Ingvar Jacobsen (2005, 181) skriver at førstehåndskilde er når dokumentasjonen er 

produsert av en som selv var til stede under den situasjonen eller hendelsen vi ønsker å 

studere, altså informasjon fra en person som selv har deltatt i noe, kalles en 

førstehåndskilde. Stortingsmeldingen nr. 37 er førstehåndskilde fordi det er Justis- og 

beredskapsdepartementet som har utgitt den og fordi den uttrykker den norske stats syn på 

straffens rolle i samfunnet. Stortingsmeldingen er ikke førstehåndskilde til alt, men den er 

førstehåndskilde i forhold til regjeringens politikk til straff i Norge, som også min oppgave 

handler om. 

Andrehåndskilde er ifølge Jacobsen (2005, 181) informasjon fra en person som ikke selv har 

vært til stede ved en hendelse, men som har hørt om den fra andre. Min oppfatning er at 

dokumentet må regnes som tilstrekkelig og reliabel. Andrehåndskilde eller også såkalt 

sekundærdata kan være problematisk ved at det innsamlede data kan vært brukt i en helt 

annen hensikt enn det vi har. Gjennom førstehåndskilde har ifølge Jacobsen (2005, 166) 

forskeren selv en viss grad av kontroll over de forholdene som kan påvirke påliteligheten til 
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dataene. Ved andrehåndskilde har vi ikke denne kontrollen. Vi vet blant annet ikke hvem 

som har registrert informasjonen og hvilke måleapparater og innsamlingsmetoder som er 

brukt (Jacobsen 2015).  



10 

 

2.5 Etikk 

I forskning er det viktig å følge etiske retningslinjer. Etiske retningslinjer er til for å styrke 

informantenes anonymitet og sikre at informantene ikke blir utnyttet på noen som helst 

måte. Det er tre grunnleggende krav ifølge Jacobsen (2005, 45) som er knyttet mellom 

forsker og den det forskes på: informert samtykke, krav på privatliv og krav på å bli korrekt 

gjengitt. 

Alle forskningsprosjekter inkludert skoleprosjekter, som innebærer behandling av 

personopplysninger skal meldes til datatilsynet. De som skal undersøkes har krav på at 

opplysningene behandles konfidensielt. I denne oppgaven har det ikke vært nødvendig å 

melde inn til NSD på bakgrunn av at det ikke skal foretas noe intervju og eventuelle 

intervjuer i stortingsmeldingen er ferdig anonymisert. 

Denne oppgaven er bygget på dokumentanalyse hvor mye av etiske dilemmaer ikke er 

relevant. De etiske dilemmaene denne oppgaven står overfor er at meningen til forfatteren 

kan være en annen enn forskerens mening, altså feiltolkning av data og at forskeren må 

bruke kildekritikk, det vil si at forskeren må være kritisk til det dokumentet og kildene som 

leses og ikke bruke alt i god tro. 

3 Teori 

3.1 Innledning 

Hva sier rettssosiologien om straffens rolle i samfunnet? Man kan velge forskjellige 

teoretiske innganger til dette spørsmålet. Jeg har valgt Durkheim, som er en sentral 

teoretiker på dette området. Emile Durkheim kommer inn på spørsmålene om kriminalitet 

og straff gjennom drøftelsene av solidariteten i samfunnet (Hauge 1991, 201). Videre skriver 

Hauge (1991, 201-202) at strafferetten med sine repressive sanksjoner er den del av 

rettssystemet som opprettholder det Durkheim betegner som den mekaniske solidaritet – 

eller solidaritet gjennom likhet. Den delen av rettssystemet som opprettholder den 

organiske solidaritet er privatretten med sin anvendelse av restitutive sanksjoner som 

gjenoppretter den tidligere tilstand – f.eks. ved en erstatning. Begge formene er en funksjon 

av arbeidsdelingen til Durkheim (Hauge 1991, 202). Utviklingen fra det mekaniske solidaritet 

til det organiske solidaritet går på at i det mekaniske solidaritet så hadde individene like 
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arbeidsoppgaver, levde livet likt osv. Familiene var ikke veldig avhengige av hverandre, men 

de lignet hverandre. Dette samfunnet gjorde at folk hadde en streng kollektiv bevissthet som 

gjorde at de som brøt regler ble straffet hardt. I det mekaniske så var arbeidsdelingen lite 

utviklet. Dette samfunnet ble sett på av Durkheim som et tradisjonelt samfunn som var 

segmentert differensierte. Arbeidsdelingen utviklet seg i takt med at den segmentære 

struktur forsvinner (Durkheim 2000, 238). Det organiske solidaritet blir utviklet gjennom ved 

at samfunnet er segmentert bygget og har sine organer, så holdes organene fra hverandre 

med skillevegger som atskiller de forskjellige segmenter som Durkheim snakker om i Om den 

sosiale arbeidsdeling (2000, 249).  Ved at disse skilleveggene nedbrytes så kommer 

individene i kamp for å forsøke å ta hverandres plass. I den forbindelse oppstår det 

spesialisering i stedet for at man konkurrerer med hverandre, finner man en likevekt ved å 

dele på deres felles oppgave (Durkheim 2000, 249). Arbeidsdelingen utbrer seg i forhold til 

at denne dynamiske og moralske tettheten. Som et resultat av arbeidsdelingens fremmarsj, 

økte befolkningstettheten i byene, og kommunikasjons- og transportmidlene ble utbredt 

(ibid, 240 og 241). I denne organiske solidariteten, som for Durkheim er et moderne 

samfunn, er man mer avhengige av hverandre på grunn av spesialiseringen og man får 

dermed ulike erfaringer. Durkheims oppfatning er at vi kan lære like mye av de mest 

lavtstående samfunnsjuridiske oppfattelser som de høyerestående samfunn (Dalberg-Larsen 

2013, 284) I det moderne samfunnet mener Durkheim at kontrakter er en viktig del. 

Durkheim mener allikevel at kontrakten ikke i seg selv er tilstrekkelig (Durkheim 2000). 

Kontrakter kan inngås hvis personene har de samme sosiale verdier. 

3.2 Emile Durkheim: Arbeidsdeling 

Et av hovedverkene til Durkheim er Om den sosiale arbeidsdeling fra 1893 og handler om 

endringer i samfunnet som oppstod med overgangen fra et jordbrukssamfunn til 

industrisamfunn. Durkheim sitt verk handler om hvordan nye samfunn står ovenfor nye 

utfordringer og løsninger. I jordbrukssamfunnet hadde de repressiv lovgivning der man 

skulle straffe de som brøt de kollektive følelsene, alle stiller likt. I industrisamfunnet hadde 

de restituerende straffesystem der formålet ikke er straff, men en «gjenetablering av den 

tidligere tilstand» (Durkheim 2000, 124). Den sosiale arbeidsdeling er relevant for oppgaven 

min, fordi den omhandler straffen i de forskjellige samfunn og hvordan kriminaliteten blir 

sett ned på og lovbryteren blir straffet for ugjerningen. Det har vært en utvikling fra 
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hevnfølelse som var grunnlaget til straffen til prinsippet om rettferdig gjengjeldelse som er 

grunnlaget for straffen i dag, der frihetsberøvelsen er straffen. 

Arbeidsdelingen er ifølge Emile Durkheim preget av både mekanisk og organisk solidaritet. 

Mekanisk solidaritet var den arbeidsdelingen som var før industriproduksjonen oppstod, 

hvor mennesker i et lokalsamfunn hadde et system av plikter og rettigheter som bandt dem 

sammen på en varig måte. I motsetning er organisk solidaritet noe som oppstår når 

mennesker er avhengige av hverandre på grunn av spesialisering og arbeidsdelingen i det 

moderne samfunnet.  

Arbeidsdelingens teori går ut på å «fremstille samfunnets økende arbeidsdeling som noe 

som frembringer den særskilte art solidaritet som også er forenlig med og gagnlig for 

individualitetens vokster» (Østerberg 1983, 37). Dag Østerberg (1983, 38) skriver at 

samfunnets arbeidsdeling består av tre store deler: Den første delen omhandler 

arbeidsdelingens funksjon, den andre del omhandler dens årsaker og betingelser, og den 

tredje del omhandler arbeidsdelingens anormale former, dvs. dens patologi. 

3.2.1 Funksjon 

Emile Durkheim skriver i Om den sociale arbejdsdeling 1902 (ref. i Hammerslev og Rask 

Madsen 2013, 282), at all offentlig rett er en sosial funksjon og alle individer er funksjonærer 

i samfunnet i forskjellig forstand. Arbeidsdelingen dreier seg ikke først og fremst om 

individene, men om de sosiale funksjoner (Durkheim 2000, 358). Durkheim deler lovverket 

inn i to klasser. Den ene klassen er repressiv som er strafferett som består vesentlig av en 

smerte eller berøver forbryteren.  Den andre klassen er den restituerende som at tingene 

bringes tilbake til deres rette tilstand (Dalberg-Larsen 2013, 283). Disse to klassene av lover 

munner ut i mekanisk solidaritet og organisk solidaritet som det er skrevet om ovenfor. 

3.2.2 Årsaker og betingelser 

Dag Østerberg (1983, 50) skriver at «det gjelder å finne en samfunnsstruktur på et annet 

nivå som er slik at forandringer i den fremkaller forandringer i arbeidsdelingen, eller 

fremkaller den i det hele tatt.» Denne samfunnsstrukturen er den materielle og moralske 

tetthet. Samfunnet er dannet ved hjelp av et visst antall segmenter av forskjellige omfang 

(Durkheim 2000, 242). 
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Emile Durkheim skriver i sitt hovedverk Om den sociale arbejdsdeling at årsakene ligger i 

tetthet og det sosiale volumet har den samme innflytelse på arbeidsdelingen som tettheten. 

Denne tettheten kaller Durkheim for den moralske og dynamiske tetthet. Det er økningen av 

antallet forbindelser mellom samfunnsmedlemmene (Østerberg 1983, 51). 

Denne moralske tettheten kan ikke øke uten at den materielle tettheten øker samtidig, og 

den kan da brukes til å måle den andre (Durkheim 2000, 239). Durkheim sier at det går ikke å 

undersøke hvem av dem som bestemmer hverandre, men de er uatskillelige (ibid). Den 

materielle tettheten er de nye kommunikasjonsmidlene som gjorde at 

samfunnsmedlemmene fikk mer kontakt med hverandre, som f.eks. båtlinjer, bedre veier 

osv.  

Volum-forandringer er også en annen årsaks-faktor. Durkheim (1902) skriver at samfunnene 

er mere omfangsrike. Durkheim sier at det sosiale volumet har den samme innflytelse på 

arbeidsdelingen som tettheten. Det ble flere mennesker i samme områder hvor forskjellige 

evner og spesialiseringer kom frem etter de forskjellige omgivelsene de befant seg i. Disse 

spesialiseringene steg med samfunnets størrelse fordi de ytre ulikheter ble flere (Durkheim 

2000, 244). Det blir mer konkurranse om ressursene, men ved å spesialisere seg kunne man 

yte de forskjellige tjenestene parallelt og på den måten bytte til seg de ressursene man 

trengte. 

For at årsakene skal virke må det betingelser til. Den første betingelsen er ifølge Durkheim at 

samfunnet allerede er dannet og utgjør en solidarisk helhet (Østerberg 1983, 54). 

Solidariteten gjør at menneskene ikke kan bryte samholdet i samfunnet.  

Andre betingelser har å gjøre med den kollektive bevissthets rolle i samfunnslivet (ibid). Dag 

Østerberg (1983, 55) skriver at forandringer av samfunnets tetthet og volum medfører 

forandringer innen den kollektive bevissthet. Videre skriver han (s. 56): «Økningen av 

samfunnets tetthet og volum svekker altså den kollektive bevissthet, og gjør større plass for 

den individuelle variasjoner». Durkheim mener at det som skaper styrken er felles tanker og 

følelser som er overdratt fra foregående generasjoner. Men tradisjonen fortaper seg fordi 

menneskene flytter på seg, utviklingen av byene der alle vender seg mot fremtiden, mot 
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utvikling, fremskritt og forandring, er det ikke til å unngå at tradisjonen og den kollektive 

bevissthet svekkes sterkt (Østerberg 1983, 56). 

3.3 Mekanisk og organisk solidaritet 

Mekanisk solidaritet viser til at samfunnet er styrt av likheter. Ifølge Durkheim (Hauge 1996, 

202) så er det et samfunn med ingen eller liten arbeidsdeling preget av mekanisk solidaritet. 

I slike samfunn lever folk under de samme forhold, de utfører i hovedsak de samme 

arbeidsoppgaver og har identiske oppfatninger og verdier. Strafferetten spiller den sentrale 

rolle i dette samfunnet (ibid). 

Organisk solidaritet er et samfunn med høy arbeidsdeling. Arbeidsdelingen gjør at de blir 

mer avhengige av hverandre på grunn av mye spesialisering og kan ikke klare seg uten de 

andres produkter og tjenester (Hauge 1996, 202). Privatretten spiller den sentrale rollen i 

dette samfunnet, og samholdet er begrunnet i ulikheten og avhengigheten mellom dem 

(ibid).  

Straffens oppgave eller dens sosiale funksjon er etter Durkheims oppfatning å styrke 

solidariteten i samfunnet. Ved offentlig å ta avstand fra forbryteren gjennom å straffe ham, 

styrkes samholdet mellom samfunnsmedlemmene (ibid). I stortingsmeldingen kommer det 

også tydelig frem at straffen er til for å minske sannsynligheten for nye lovbrudd. I norsk 

straffegjennomføringspraksis er det handlingen personen har gjort som skal straffes og ikke 

personen i seg selv. Dette styrker også solidariteten i samfunnet. De som deltar i 

straffegjennomføringen skal vise medmenneskelighet. Ifølge Durkheim (Durkheim 2000, 14) 

er retten restitutiv og inngår i en sosiallæringsprosess, hvor samfunnets individer opplæres 

til å kjenne og forstå plikter frem for å bare bli straffet for lovbrudd. Denne læreprosess er 

ikke mekanisk og repressiv, men restitutiv.  

Durkheim mener at et samfunn uten kriminalitet er utenkelig for å opprettholde den 

mekaniske solidariteten, fordi kriminalitet er en forutsetning for å anvende straff (Hauge 

1996, 203). Det er kriminaliteten som utløser straffen. Retten i Norge er bygget på strafferett 

og privatrett. Norge et organisk solidaritetssamfunn.  
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3.4 Anomi 

I boka «Selvmordet» Beskriver Durkheim tre hovedtyper av selvmord – det egoistiske, det 

altruistiske og det anomiske. Egoistiske selvmordet handler om at individet er for lite 

integrert i samfunnet. Individet er mer opptatt av seg selv enn av kollektivet (Hauge 1996, 

205). Altruistiske selvmordet handler om at individet er for sterkt integrert i samfunnet. 

Selvmordet skjer som en følge av det press individet blir utsatt for fra samfunnet (ibid). 

Anomiske selvmordet handler om at individet er for lite sosialt regulert. Samfunnets 

solidaritet vakler – slik som ved økonomiske kriser eller andre samfunnsmessige 

omveltninger (ibid). Det anomiske samfunnet er for Emile Durkheim et samfunn hvor 

mennesket er mer eller mindre overlatt til seg selv, individet er overlatt til seg selv og det er 

ikke noe samhold mellom individene (Danielsen og Hammerlin 1998, 75). Durkheim sier: 

Når samfunnsforholdene er anomiske - dvs. ikke bestemt av sed, skikk og 

andre samfunnsnormer – blir også de enkelte samfunnsmedlemmers sinn mer 

eller mindre anomisk og oppløst, hvilket truer selvoppholdelsen (Durkheim 

2001, 10). 

Begrepet anomi er ifølge Ragnar Hauge (1996, 205) dannet som motsetning til det greske 

ordet «nomos»: lov og orden, altså lovløshet. Under normale samfunnsforhold er tilværelsen 

regulert – solidariteten i samfunnet styrer befolkningens ønsker og behov. Durkheim sier at 

selv om reglene ikke er formulert i skrevne lover, så fastsetter den likevel den maksimale 

levestandarden som ulike kategorier i samfunnet kan tillate seg å strebe etter. Denne 

skalaen er ikke uforanderlig, den endrer seg i takt med endringer i det allmenne 

inntektsnivået og i vanlige moralsk vurderinger (Durkheim 2001, 134). Grensene og målet til 

individene defineres ut i fra at individene vet at det ikke bør begjære mer utover den tillatte 

grensen for dets ambisjoner, men disse grensene er ikke rigide eller absolutte. Ønskene og 

behovene til individet kan variere fritt innenfor de grensene som levestandarden som er 

tildelt hvert yrke har (Ibid).  

Ifølge Durkheim så oppstår det anomiske selvmordet i «samfunn med for svak 

normregulering, dette kan være et resultat av sterke samfunnsendringer som rokker ved 

samfunnets struktur og normer» (Moe og Kalberg 2012, 10). Ved plutselige endringer så 
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mister også samfunnet evne til å utøve denne innflytelsen og da øker selvmordshyppigheten 

(Durkheim 2001, 136). 

 

 

3.7 Straffeteorier 

Begrunnelsene for straff deles inn i to hovedgrupper av teorier: utilitaristiske teorier (teorien 

om allmennprevensjon) og retributive teorier (absolutte straffeteorier) (Nymo 2013).  

3.7.1 Utilitarisme 

Utilitarisme er nytteverdi eller maksimering av nytte. Ved å se nærmere på straffens 

begrunnelser mener Engbo og Smith (2012, 49) at det er alminnelig å skille mellom 

utilitaristiske og ikke-utilitaristiske teorier. Dvs. på den ene side teorier, hvor straffesystemet 

anskues nytteorientert f.eks. som et middel til å avskrekke andre fra å begå kriminalitet, og 

på den andre siden teorier, hvor straffesystemet og det å straffe oppfattes som en moralsk 

nødvendighet, uansett hva straffens virkning kan være. Stortingsmeldingen nr.37 (2007-

2008, 70) refererer til Hollin (2002) om at «utilitarism» er basert på en kost-nytte beregning 

av det beste resultatet for samfunnet, uansett hvilke virkemidler som tas i bruk. 

Utilitaristiske teorier er fremadskuende og handler om å begrense ytterligere kriminalitet 

(Engbo og Smith 2012, 49). Utilitarismen ligger til grunn for prevensjonstanken, fordi 

prevensjonsteorien er fremadskuende, optimistisk og human (Kinander 2013; Kinander 

2012). Jon Hugaas (2013) skriver at en konsekvent utilitaristisk eller nytteetisk straffeteori, 

vil aldri kunne begrunne straffen som gjengjeldelse som et onde som allerede har skjedd. 

Den vil derimot vise fram mot eventuelle gode konsekvenser av straffen. Stortingsmeldingen 

ser på straff som det beste for samfunnet ved at den kriminelle må ta sin straff og stå til 

ansvar for det han har gjort. I stortingsmeldingen står det: 

De fleste lovbrytere og potensielle lovbrytere er antakelig som «folk flest». 

Det er derfor «common-sense» grunnlag alminnelig akseptert at det er grunn 

til å tro at befolkningen påvirkes av at deres handlinger kan få negative 

konsekvenser (St.meld. nr. 37 2007-2008, 20). 



17 

 

Befolkningen vet hva konsekvensene er hvis de ikke følger samfunnets regler. Det skal virke 

avskrekkende slik at andre ikke vil begå forbrytelser og på den måten vil samfunnet bli 

tryggere. Morten Kinander (2012) skriver at ifølge den offisielle utlegningen av straffens 

legitimitet til at folk settes i fengsel er kun prevensjon og samfunnsnytte som kan begrunnes.  

3.7.1.2 Kost- og nytteperspektivet 

Stortingsmeldingen (nr. 37 2007-2008, 20) skriver at allmennprevensjonen er todelt og 

skilles mellom straffens avskrekkende virkning og den vanedannende og holdningsskapende 

virkningen i samfunnet. Dens avskrekkende virkning handler om frykten for å bli straffet. 

Lovbryterens avveininger for hva de har å vinne på ved å begå forbrytelse og 

oppdagelsesrisiko utgjør en kost- og nyttevurdering og dette er handlinger som er foretas 

etter en overveid beslutning (St.meld. nr. 37 2007-2008, 20; Ot.prp. nr. 90 2003-2004, 79). 

Derfor har kriminalitet som er begått på impuls og under påvirkning av rusmidler ikke særlig 

relevans som stortingsmeldingen skriver. Straffetrusselen vil minke hvis risikoen for å bli 

straffet er lav.  

I stortingsmeldingen nr. 37 (2007-2008, 20) står det:  

Når man skal ta standpunkt til om det er formålstjenlig å kriminalisere 

handlinger, er det derfor av sentral betydning hvor stor oppdagelsesrisikoen 

ansees for å være og i hvilken grad en kan påregne at det vil være ressurser til 

å forfølge lovbrudd. 

Eksempel her er trafikklovbrudd. Det er stor oppdagelsesrisiko og bøtene kan svi, og det 

bidrar til at folk holder fartsgrensen. Her veier folk straffetrusselen opp mot gevinsten ved 

det å kjøre fort. NOU (2003: 15, 49) skriver at i forhold til drap så er det grunn til å tro at 

risikoen for straff spiller en mindre rolle for atferden.  Vanedannende har med moralske 

hemninger, internaliserte normer som stort sett er ervervet i barndommen (Andenæs 

1990b, 104), det er ikke frykten for straff at folk holder seg lovlydig (ibid). 

3.7.1.3 Rehabilitering 

I Norge så er rehabilitering en del av norsk straffegjennomføring. Det er meningen at den 

straffedømte en dag skal bli en lovlydig borger i samfunnet og skal leve som normalt som 

resten av befolkningen. Denne teorien om rehabilitering vil jeg bruke for å forstå hvordan 

kriminalomsorgen vil rehabilitere fangene tilbake til samfunnet og hvilke metoder de bruker 
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som alternativer til fengsel. Innsatte må gradvis vende seg til å ha frihet under ansvar 

(St.meld. nr. 37 2007-2008, 10). Stortingsmeldingen nr. 37 (2007-2008, 33) skriver at på 

1960-tallet var optimismen om behandling, resosialisering og rehabilitering på sitt høyeste i 

kriminalomsorgen – de fleste kunne reddes fra kriminalitet. Rehabiliteringsideologien går 

tilbake til begynnelsen på 1800-tallet og det ble bygget en rekke nye fengsler på slutten av 

1800-tallet. Flere europeiske land kom med nye fengselslover på 1970-tallet. 

Behandlingsoptimismen kom etter hvert der tanken var at det var mulig å «helbrede» en 

lovbryter fra sine kriminelle tendenser eller fra kriminalitetens sykdom (ibid, 35). 

Rehabiliteringspessismen kom på 1970-tallet ved vitenskapelige rapporter som viste at 

effektene av de ulike tiltakene var små. Stortingsmeldingen (nr. 37 2007-2008, 68) skriver at 

uansett hva man gjorde, klarte man ikke å redusere tilbakefall i særlig grad. Denne 

rehabiliteringspessismen blir omtalt som «Nothing works»-bevegelsen. Uskadeliggjøring og 

hevn var sentralt her. Gjennom strengere reaksjoner oppstod det soningskøer og 

kapasitetsmangel i fengslene (St. meld. nr. 37 2007-2008, 69). «What works»-bevegelsen 

oppstod på grunn av at folk mente at man ikke bare ikke sette folk i fengsel uten å prøve å 

forandre den kriminelles holdninger og atferd (ibid). Straffegjennomføringsloven som 

erstattet fengselsloven av 1958 trådte i kraft i 2002, og som gjelder blant annet for 

gjennomføring av fengselsstraff og inneholder en planmessig progresjon i soningen fram mot 

løslatelse (ibid, 36). Rehabilitering omfatter også blant annet programvirksomhet. 

Programvirksomheten skal hjelpe den domfelte til å mestre livet utenfor fengslet. 

3.7.2 Retribusjon  

Under retributive teorier tilhører rettferdig gjengjeldelse og hevn og også proporsjonalitet er 

sentralt under denne teorien. Jeg vil bruke denne teorien til å forstå hvordan straffen skal 

gjenopprette rettferdigheten. 

Kirsten Nymo (2018) skriver at rettferdig gjengjeldelse er ikke hevn, hevnen er personlig og 

privat. Videre skriver hun at «Hevnen har heller ingen grense: straff som retribusjon må stå i 

et rimelig samsvar med krenkelsen offeret er påført». Det er vanskelig å beregne hva som er 

et rimelig samsvar, og det finnes heller ingen alternativer (ibid). Tanken om straff som 

rettferdig gjengjeldelse kom ved at «tidsubestemte straffer fremsto ofte som urettferdige 

lange i forhold til den kriminelle handlingen» (Nymo 2013, 19).  Å oppfylle rettferdighetens 

krav er først og fremst formålet med straffen etter absolutte teorier (Andenæs 2016, 66). 
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Rettferdigheten ligger i at straffen skal stå i forhold til forbrytelsen. Johs. Andenæs (1996, 

12) skriver at «gjengjeldelsesstraffen er et tenkt utslag av et moralsk prinsipp som går ut på 

at enhver bør få den skjebne han fortjener.» Lovbryteren skal straffes på grunn av de 

straffbare handlingene han har gjort og ikke fordi samfunnet eller lovbryteren selv kan 

oppnå noe med straffen (Fredwall 2014, 127). Det handler om at man får som fortjent og 

straffen skal stå i forhold til lovbruddet han har gjort. Hevn og gjengjeldelse er ikke gyldig 

som begrunnelse for straff (Kjellin 2009, 20). Göran Duus-Otterström (2009) skriver at på 

grunn av vår frihet så må vi stå til ansvar for våre handlinger (personlig ansvar) som er utført 

av autonome mennesker og må regne med å bli klandret om vi velger feil eller anvender vår 

autonomi på en måte som skader andre. 

I boka menneske og straff bruker Paul Leer-Salvesen flere dommere og kjennelsene fra 

Retstidende der rettferdig gjengjeldelse ligger bak straffen og der grusomme handlinger som 

drap må gjengjelde med strengeste mål (Leer-Salvesen 1991). 

Prinsippet om rettferdighet gjør at folk ikke skal dømmes uskyldig, ingen straff uten 

forbrytelse (Duus-Otterström 2009), det henger sammen med prinsippet om at «Enhver er 

uskyldig til det motsatte er bevist».  

3.7.2.1 Den forholdsmessige straff 

Den forholdsmessige straff handler om at straffen står til forbrytelsen 

(forholdsmessighetsprinsippet). Lovforbryteren skal verken straffes mer eller mindre. 

Stortingsmeldingen (nr. 37 2007-2008, 8) stadfester dette: «Ingen domfelt skal gjennomføre 

straffen under strengere forhold eller pålegges andre begrensninger enn det som er 

nødvendig», og er et overordnet prinsipp i straffegjennomføringen. Det må være en 

passende balanse mellom mål og middel (Nærings- og fiskeridepartementet 2017). 

3.7.2.2 Rettsfølelse 

Den alminnelige rettsoppfatning handler om hvilket syn publikum har på straffenivå og 

forhold under straffegjennomføringen. Begrepet «den alminnelige rettsfølelse» er et vagt 

begrep, og det finnes heller ingen klar definisjon av begrepet i rettspraksis (Engen 2017, 16). 

Det ligger også et element av gjengjeldelse i den alminnelige rettsoppfatning. Det har blitt 

gjort studier der folk ville ha straffet strengere enn de straffene domstolene ila, de 

undervurderer domstolenes strenghet. Stortingsmeldingen (nr. 37 2007-2008, 23) skriver at 



20 

 

den generelle rettsfølelsen er hva folk i sin alminnelighet synes om straffenivået i landet. Ut i 

fra den alminnelige rettsoppfatning skal lovbryteren straffes med den straffen han fortjener, 

altså en rettferdig straff. Den alminnelige rettsoppfatningen har også med i hvilken grad folk 

har satt seg inn i saken og kjenner til detaljene. 

3.8 Retten og straffen som samfunnets lim 

I stortingsmeldingen (2007-2008, 17) står det: «Hva som straffes og hvordan straff 

gjennomføres, gir et bilde av hva som er grunnleggende verdier i et samfunn». Straffen er 

ifølge Emile Durkheim en moralsk prosess som fungerer for å bevare de felles verdiene og 

normative konvensjoner som det sosiale livet bygger på (Garland 1991, 122) Durkheim ser 

på straffen som en institusjon som gir moralske vurderinger; og den viktigste effekten er å 

bekrefte og styrke den moralske rekkefølgen som den bygger på (ibid). Dalberg-Larsen 

(2013, 266) skriver at for Durkheim var en god rett en rett som bygget på og forsterket de 

bestående rettslige og moralske normer. I stortingsmeldingen (2007-2008, 162) står det at i 

tradisjonell strafferettspleie forsøker man i første rekke å finne ut: «Hvem brøt loven og 

hvilke sanksjoner skal iverksettes overfor vedkommende?» Den vanligste reaksjonen er 

straff som er et tilsiktet onde fra det offentliges side.  

Durkheim (Garland 1991, 127) mener at en straffesak er et tegn på at myndighetene er i 

kontroll og at kriminalitet er et avvik, og at konvensjonene som styrer det sosiale livet, 

beholder sin styrke og validitet. Emile Durkheim ser ikke på kriminalitet i samfunnet som et 

onde i seg selv, men han anser det for å være normalitet (Nørgaard Jensen 2011, 17). Ståle 

Eskeland (2017, 539) skriver at «myndighetene har alltid begrunnet det til enhver tid 

gjeldende straffesystem med at det er nødvendig, nyttig, legitimt og rettferdig.» Etter 

Durkheims syn så er straffen av kriminelle å styrke myndigheten i samfunnets moralske 

identitet (Cladis 1999, 5). Durkheim mener at forbrytelsen motvirker at samfunnsordninger 

stivner til, og mener at dette er gavnlig, fordi et samfunn trenger å tilpasse seg endringer i 

dets omgivelser (Østerberg 1983, 109). Durkheim ser på fengsel som en forholdsvis mild 

straff og sier: 

Den første loven om straffenes formildelse bidrar således til å tolke 

fengselsstraffens stigende utbredelse: Samfunnsutviklingen tenderer mot 

mildere straffer, og individualiseringen, samt endrete arkitektoniske forhold, 
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legger forholdene til rette for at fengsel blir den aller vanligste straffen» 

(Østerberg 1983, 116). 

Emile Durkheim formulerer fengselsstraffen i «loven om kvalitative variasjoner» slik: 

«Berøvelse av friheten, og bare av friheten, for kortere eller lengre tidsrom, alt etter 

lovbruddets alvor, tenderer mer og mer mot å bli den normale formen for straffereaksjon» 

(Østerberg 1983, 115). Det han mener er at fengsel begynner å bli det normale og i stedet 

for å hindre at lovbryteren unnslipper straffereaksjon ved å flykte, oppstår fengslet (ibid). 

Fengsel kan ha skadevirkninger ved at de innsatte for eksempel får angst eller blir deprimert 

på grunn av at de ikke har kontakt med omverdenen. 

Fengselsstraff ble grunnlaget for det repressive straffesystemet i Frankrike og ble senere 

vedtatt andre steder (Tiryakian 1964, 264). Fra å være forebyggende har fengsel blitt i dag 

selve formen for kriminell straff (ibid). 

Emile Durkheim skiller kriminalitet i to typer; religiøs kriminalitet og menneskelig kriminalitet 

(Tiryakian 1964, 264). Religiøs kriminalitet er forbrytelser mot kollektive ting som offentlig 

myndighet, skikker osv. Menneskelig kriminalitet er forbrytelser mot enkeltpersoner, ran, 

tyveri, mord osv. Religiøs kriminalitet finnes i primitive samfunn og menneskelig kriminalitet 

i avanserte samfunn (ibid). 

Straffene blir mildere når vi beveger oss fra lavere samfunn til høyere samfunn (Durkheim 

1899-1900, 19). For å gjøre avskyelige handlinger avskrekkende har vi tendens til å straffe 

hardere (ibid). Det er de kollektive følelsene som utløser straffen. Ved at de kollektive 

følelsene og strafferetten og religiøsiteten er avtakende (ibid, 23). Emile Durkheim forklarer 

straffen i mekanisk solidaritet og straffen i det moderne samfunnet (organisk solidaritet) ved 

at utgangspunktet er at man vil finne kriminalitet i ethvert samfunn. Straffen i den 

mekaniske solidariteten gikk ut på å hindre at ethvert individuelt samfunnsmedlem avvek fra 

den felles tilhørigheten, og den kollektive bevissthet. I det moderne samfunn gjaldt det å 

opprettholde samholdet. Dag Østerberg (1983, 109) skriver at forbrytelsen motvirker at 

samfunnsordningene stivner til. Durkheim sier at samfunnet trenger å tilpasse seg endringer 

i dets omgivelser (ibid). Ifølge Durkheim (Østerberg 1983, 111) har det å være med å straffe 

en oppbyggende virkning, og dermed integrerende, på deltakerne. 
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3.9 Samfunnet som levende organisme 

Innenfor funksjonalismen sammenligner man samfunnet med en levende organisme. 

Samfunnet som en levende organisme vil si at alle har ulike oppgaver og er gjensidige 

avhengige av hverandre. Emile Durkheim (Dalberg-Larsen 2013, 260) synes det var viktig å 

kunne forstå hva som får et samfunn til å henge sammen og hva som kan få det til å gå i 

oppløsning med bakgrunn i at Frankrike var i en forandringsprosess i Durkheims levetid. 

Dalberg-Larsen (2013, 261) skriver at funksjonalismen er karakteristisk ved å se på 

samfunnet som en særlig form for overindividuell enhet, som minner om en levende 

organisme. Dette forstås som et bestemt fenomen man skal undersøke og spørsmålet er om 

dets bidrag til opprettholdelsen av det samfunn eller den sosiale enhet som det må forstås i 

forhold til (ibid, 262). Emile Durkheim mener at samfunnets institusjoner har funksjoner på 

tilsvarende måte som organene i en levende organisme (Guneriussen 2013, 93), der alle har 

sin funksjon. 

Emile Durkheims første hovedverk var Om den sosiale arbeidsdeling fra 1839. Durkheim 

empirisk undersøkte forekomsten av forskjellige typer rett i forskjellige typer samfunn, og til 

dette formål oppstiller han en sondring mellom to typer rett som ikke defineres ut fra deres 

plass, men ut fra deres plassering i en tradisjonell juridisk begrepsverden, men ut fra de 

forskjellige sanksjoner som er knyttet til dem (ibid, 266). For eksempel strafferettens regler 

er en sanksjon som er tilknyttet tildelingen av en smerte. Resultatet av Durkheims 

undersøkelser viser at man langt tilbake finner strafferettslige normer, og jo lenger tilbake 

man beveger seg, jo desto mer barbariske er de (ibid, 266).  Straffen må ses på som 

samfunnets kollektive hevn mener Durkheim (ibid). Ragnar Hauge (1996, 286) skriver i boken 

Straffens begrunnelser om blant annet straffesystemets urettferdighet: «…straffesystemet 

virker til å opprettholde et samfunnssystem hvor urett og forskjellsbehandling hører til 

dagens orden.» Dette var på 1970-tallet der straffesystemet var noe annet enn det er i dag. 

Stortingsmeldingen (2007-2008, 108) påpeker at «straffen ikke skal være mer tyngende enn 

det som er nødvendig av sikkerhetsmessige hensyn.» Det er risikoen for skadevirkninger ved 

frihetsberøvelsen som skal reduseres mest mulig (ibid, 105). Straffen skal kun være for å 

hindre nye lovbrudd og beskytte samfunnet fra farlige mennesker. De innsatte er individer 

som skal respekteres og bli vist tillit (St.meld. nr. 37 2007-2008). Tidligere var den enkeltes 

hevnfølelse grunnlaget for straffen (ibid, 30), men lovgrunnlaget har utviklet seg i Norge, og 
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målet med straff er å binde samfunnet sammen. Bekjempelse av kriminalitet finner vi også i 

blant annet stortingsmelding nr. 23 (1991-1992) hvor det står: 

Straffen har en viktig betydning. Den skal ikke være en primitiv hevn, men 

uttrykk for det siviliserte samfunns fasthet og normgrunnlag. Straffen 

symboliserer og signaliserer samfunnets syn på forbrytelsen. Trusselen om 

straff skremmer kanskje ikke alltid så mye i det øyeblikk gjerningsmannen er i 

ferd med å utøve kriminelle handlinger, men den betyr nye for 

normsettingen. Straffen slår fast hva samfunnet kan godta, og hva vi ikke kan 

godta. Dermed legges grunnlaget for respekt for lov og rett og for at folk skal 

føle seg trygge i hverdagen (st. meld. nr. 23 1991-1992, 10). 

Emile Durkheim (1902, 104) skriver at fordi straffen består i en følelsesmessig reaksjon, så 

«straffer de primitive folk for å straffe, de piner den skyldige alene for å pine ham og uten å 

forvente noen fordel for seg selv av den lidelse, som de påfører ham. Hvilket beviser, at de 

ikke forsøker å ramme rettferdighet, ei heller nyttig, men bare å ramme.» Videre skriver han 

(1902, 105): «straffen har endret natur; det er ikke lengere for å hevne seg, at samfunnet 

straffer, det er for å forsvare seg.» 

 

4 Bakgrunnen for stortingsmeldingen nr. 37 (2007-2008) 

Stortingsmeldingen nr. 37 (2007-2008) – straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere 

samfunn har bakgrunn i Soria Moria-erklæringen som er den politiske plattform for 

Regjeringen Stoltenberg II.  

4.1 Formålet med stortingsmeldingen 

Justis- og beredskapsdepartementet (St.meld. nr. 37 2007-2008) skriver at formålet med 

meldingen er å utdype regjeringens politikk med særlig sikte på utvikling og forbedring. 

Fengselsstraffen er tiltenkt som et verktøy eller et virkemiddel til å skape et tryggere 

samfunn. Fengselsstraffen skal vise de utenfor fengselet at de bør unngå ulovlige handlinger 

og leve deretter. Det fremheves at offentlige myndigheter har ansvar for at straffedømte har 

rett til det samme som den øvrige befolkningen som utdanning, bolig, helsetjenester osv. 

(St. meld. nr. 37 2007-2008, 174). Et av hovedbudskapene i meldingen er at straff som virker 
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er avgjørende for å bekjempe kriminalitet og trygge samfunnet. Det innebærer å rehabilitere 

bedre (St.meld. nr. 37 2007-2008). 

Videre skrives det i stortingsmeldingen nr. 37 at mange av de som domfelles, og særlig 

gjengangerne, har en lang historie bak seg som klient i andre offentlige etater. Mye kan 

gjøres for å redusere tilbakefall, alternative reaksjons- og straffegjenomføringsformer er 

eksempler på det.  

I sammendraget til stortingsmeldingen står det at regjeringens mål er at straff skal 

gjennomføres slik at færre lovbrytere begår nye kriminelle handlinger etter soning. For å 

heve kvaliteten i straffegjennomføringen, er ikke bare kjennskap til den historiske 

utviklingen viktig. Også grundig kunnskap om hvordan straff gjennomføres i dag har stor 

betydning. Stortingsmeldingen reiser spørsmålet om dagens straffepraksis virker godt nok. 

Med det menes om lovbryteren reduserer eller slutter med sine kriminelle handlinger som 

følge av straffen. 

Når det gjelder rehabilitering mener regjeringen at et godt utgangspunkt ved løslatelsen 

øker sannsynligheten for at innsatte skal lykkes med å leve et liv uten kriminalitet (St.meld. 

nr. 37 2007-2008). 

 

4.2 Vedtaket og utformingen 

Meldingen ble til ved at tidligere justisministere ble invitert til å komme med synspunkter 

(St. meld.nr. 37 2007-2008, boks 1.1, s. 12). Professorer og kunstnere, studenter ved 

Politihøgskolen, aspiranter på Fengselsskolen og Mastergrad-studenter på Institutt for 

kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo var blant de som fikk komme med sine 

synspunkter. Stortingsmeldingen (2007-2008, 12) sier at åtte bredt sammensatte grupper 

arbeidet i mange uker med hvert sitt tema, som varierte over et vidt spekter fra verdier, 

kriminalitetsutvikling, sikkerhet, rehabilitering og organisering og at det ble avholdt to store 

fagkonferanser: én i juni og én i november 2007. Hovedtemaet på den ene fagkonferansen 

var etikk i straffegjennomføringen, og den andre var behovet for fornyelse i 

kriminalomsorgen. Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 26. september 2008 om 
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straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn blir sendt Stortinget (St. meld. nr. 

37 2007-2008, 214). Det er Justis- og beredskapsdepartementet som står bak meldingen. 

Jeg vil i min analyse fokusere på kriminalprevensjon, rettighetsperspektivet og rettferdighet 

og diskutere synet til stortingsmeldingen på disse tre.  

 

5 Kriminalprevensjon 

5.1 Fem pillarer 

Virksomheten til kriminalomsorgen bygger på fem pilarer: formålet med straffen, et 

humanistisk menneskesyn, prinsippet om rettssikkerhet og likebehandling, prinsippet om at 

domfelte har gjort opp for seg når straffen er sonet, og normalitetsprinsippet (st. meld. nr. 

37 2007-2008, 7). Disse pilarene vil jeg diskutere i analysen. I dette kapittelet vil jeg 

presentere pilaren formålet med straffen. 

 

5.1.1 Formålet med straffen 

I stortingsmeldingen nr. 37 (2007-2008, 19) står det: 

Formålet med straffen er at det gjennom avskrekkende tiltak skal også 

straffen virke allmennpreventivt, og på lengre sikt skal dette være 

holdningsskapende i samfunnet. 

Dette har vært dominerende i Norge ved å avskrekke folk fra å begå uønskede handlinger 

(Advokatbladet 2013). I Norge er det meningen at de innsatte skal komme tilbake til 

samfunnet etter soning og da er rehabilitering i fengsel viktig. Straffen skal være 

frihetsberøvelse. At straffen skal være holdningsskapende i samfunnet vil si at 

straffetrusselen har en effekt ved at befolkningen ikke begår straffbare handlinger fordi de 

vet det er galt, og da har straffen en påvirkning på folks atferd. I hvilken grad straffetrusler 

virker avskrekkende på befolkningen, har man begrenset kunnskap om ifølge 

stortingsmeldingen, og graden av avskrekking varierer likevel betydelig med 

personlighetstypen (Andenæs 1990a i St.meld. nr. 37 2007-2008, 20). Ordet 

«holdningsskapende» kan vi med Emile Durkheims teori tolke som et eksempel på at 
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straffen skal styrke den organiske solidaritet å være samfunnets «lim». Individene står 

sammen og det er rett og helheten av de bånd som oss til hverandre og samfunnet, og som 

gjør massen av individer til et aggregat og til noe sammenhengende (Durkheim 2000, 351). 

Samfunnet kan ikke eksistere hvis delene heri ikke er solidariske; men Durkheim 

understreker at solidariteten er kun en av dets eksistensbetingelser (ibid). Det er ifølge 

Durkheim gjennom arbeidsdelingen individet igjen blir bevisst om sin tilstand av avhengighet 

i forhold til samfunnet; altså kraften fra arbeidsdelingen som gjør at det holdes i tømme og 

holder det tilbake (ibid, 353). 

Emile Durkheim sier at en styrende makt har en vesentlig funksjon å få de kollektive 

overbevisninger, tradisjoner og praksiser respektert, dvs. å forsvare den felles bevissthet 

mot alle indre og ytre fiender (Durkheim 2000, 103). Denne styrende makt blir symbolet på 

det levende uttrykk for den felles bevissthet (ibid). 

 Ragnar Hauge (1996, 18) skriver at formålet med straffen er å forhindre fremtidige lovbrudd 

og som står nærmest enerådende innenfor nåtidens strafferett og som kan følges langt 

tilbake i tiden. 

Thomas Mathiesen (2007, 36) skriver at i klassisk straffeteori har straffens formål blitt delt i 

to store hovedgrupper som er samfunnsforsvar og gjengjeldelse. Videre skriver han at 

samfunnsforsvar har kun som mål å beskytte samfunnet mot kriminalitet og har ellers ingen 

egenverdi. Samfunnsforsvar kan igjen deles inn i individualprevensjon og 

allmennprevensjon. Emile Durkheim mener også at man straffer for å beskytte samfunnet, 

for å avskrekke dem som har forbryterske tilbøyeligheter (Østerberg 1983, 107). Durkheim 

skriver om straffens sosiale funksjoner som ikke er allmennprevensjon, men som handler om 

å styrke samholdet og moralen hos dem som er med å straffe og fordømme (ibid, 111). Å 

være med å straffe virker oppbyggelig ved å ta avstand fra lovbruddet og lovbryteren og vise 

at gjeldende lov og rett er lov og rett (ibid). 

Stortingsmeldingens slagord er «straff som virker» og meldingen mener at straff reduserer 

uønskede handlinger (Mathiesen 2011). Thomas Mathiesen mener at selvfølgelig virker 

straff slik noen ganger, med det mener han at folk slutter med handlingene for en stund i 

hvert fall hvis de får en reaksjon, det er ikke det meldingen mener. Det meldingen mener er 
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at det er fengselsstraff som kan redusere de uønskede handlingene generelt og skape et 

samfunn med mindre kriminalitet (ibid). Mathiesen vil derimot fengslet til livs.     

Gjengjeldelse, skriver Andenæs (i Mathiesen 2007, 36), er når «formålet med straffen først 

og fremst å oppfylle rettferdighetens krav». Mathisen (2007, 36-37) skriver:  

En konsekvent gjengjeldelsesteori gir både svar på hvilke handlinger som bør 

være straffbare, og på hvor stor straffen bør være for at rettferdig 

gjengjeldelse skal skje fyllest. 

Opprettholdelse av den «sosiale ro» er også et formål med straffen ifølge 

stortingsmeldingen nr. 37 (2007-2008, 19). Advokatforeningens leder Erik Keiserud 

presiserte i Advokatforeningens årstale i 2013 at både tradisjonell strafferettsteori og 

lovgiver har vært klar på at begrunnelsen for straff også inneholder elementer av 

gjengjeldelse – Det forhold at borgerne ser at det blir reagert tilstrekkelig overfor 

gjerningsmannen, bidrar til at fornærmede og pårørende ikke tar saken i egne hender. Det 

virker beroligende for borgerne at gjerningsmannen blir straffet. Straffen skal dermed bidra 

til ro og orden i samfunnet. Det individualpreventive virkningene av straffen inneholder flere 

elementer. Den uskadeliggjørende virkningen er knyttet til at gjerningspersonen varig eller 

for en tid fysisk blir hindret fra å begå nye straffbare handlinger. Overfor handlinger som er 

av et slikt alvor eller omfang at en benytter fengsel eller forvaring, vil domfelte i stor 

utstrekning hindres fra å begå nye straffbare handlinger så lenge frihetsberøvelsen varer. I 

de senere år har et særlig vært overfor de mest aktive og tilbakefallende vinningskriminelle 

at fengselsstraffens uskadeliggjørende virkning har vært fremhevende (St.meld. nr. 37 2007-

2008). Stortingsmeldingen skriver at straffen skal være uskadeliggjørende underveis i 

straffegjennomføringen, den skal virke avskrekkende slik at den straffede vil ønske å unngå å 

havne i en slik situasjon i fremtiden, og den skal virke forbedrende ved at den fører til at 

domfelte tar inn over seg og forstår at handlingen som utløste straffen, var gal, noe som 

igjen fører til at vedkommende avstår fra å gjøre slikt heretter. Straffegjennomføringsloven § 

3 første ledd understreker dette: 

«Kriminalomsorgen skal legge til rette for at domfelte skal kunne gjøre en egen innsats for å 

motvirke nye straffbare handlinger.» 
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Den uskadeliggjørende virkningen er først og fremst knyttet til at gjerningspersonen varig 

eller for en tid fysisk blir hindret fra å begå nye straffbare handlinger (St.meld. nr. 37 2007-

2008, 19). 

Emile Durkheim mener derimot at den tradisjonelle strafferett ikke skal forstås ut fra 

straffens preventive virkninger. For straffen har overhodet ikke som sosial funksjon å 

forhindre bestemte former for skadelig atferd (Hammerslev og Rask Madsen 2013, 266). I 

følge Durkheim må forbrytelser forstås som en krenkelse av de kollektive følelser. Straffen 

må derfor ses som samfunnets kollektive hevn, som kan tilfredsstille de krenkede følelser, og 

den kan ytterligere fungere som en gjenopprettelse eller forsterkelse av den kollektive 

bevissthet (ibid). Forbryteren bør lide en straff som står i forhold til hans forbrytelse 

(Durkheim 2000, 122). Dette baseres på likevektsprinsippet eller forholdsmessigprinsippet 

hvor rettferdig gjengjeldelse står sentralt. Jens Saugstad skriver i Aftenposten (oppd. 2011) 

at rettferdig gjengjeldelse betyr imidlertid bare at straffen og forbrytelsen skal være like 

store – hvor forbrytelsens alvorlighetsgrad må vurderes ut fra alle relevante forhold.  

 

5.1.2 Oppsummering 

Stortingsmeldingens syn på formålet med straff er at den skal virke både 

individualpreventivt og allmennpreventivt. På lengere sikt skal dessuten straffen være 

holdningsskapende i samfunnet. Straffen skal avskrekke folk fra å begå uønskede handlinger. 

Emile Durkheims syn er at man straffer for å beskytte samfunnet, for å avskrekke dem som 

har forbryterske tilbøyeligheter. Straffen for Durkheim er sosial funksjon som handler om å 

styrke samholdet og moralen hos dem som er med å straffe og fordømme (Østerberg 1983, 

107) og må ikke forveksles med allmennprevensjon. Straffen må ses som samfunnets 

kollektive hevn og som en gjenopprettelse eller forsterkelse av den kollektive bevissthet. 

5.2 Utilitarisme 

Stortingsmeldingen er utilitaristisk ved at den heter «Straff som virker» og formulerer en tro 

på at straff kan virke preventivt. Straffen kan med et sådant utgangspunkt virke ved å føre til 

mindre kriminalitet i fremtiden og ved mindre kriminalitet vil samfunnet bli tryggere (Ugelvik 

2011, 86-87). Stortingsmeldingen nr. 37 (2007-2008) ligger klart innenfor utilitaristisk 
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tradisjon. Stortingsmeldingen er fremadskuende og straffen er ikke et mål i seg selv. Målet 

er å forebygge eller forhindre nye framtidige ugjerninger (Hugaas 2013), og det er dette 

stortingsmeldingen handler om, altså å rehabilitere forbryteren. Det skal bli mest mulig lykke 

for flest mulige individer. Virkemidlene er at det skal være en avskrekking for andre 

potensielle lovbrytere, slik at de ikke vil begå straffbare handlinger. Stortingsmeldingen sier: 

Den avskrekkende virkning oppstår når lovbryteren opplever straffen som så 

negativ at vedkommende avstår fra framtidige straffbare handlinger (St.meld. 

nr. 37 2007-2008, 20). 

I tillegg sier stortingsmeldingen: 

Målet er ikke primitiv hevn, men straff som virker – som minsker 

sannsynligheten for nye lovbrudd (St.meld. nr. 37 2007-2008, 17). 

Dette viser at stortingsmeldingen har et utilitaristisk syn på straff og tror på at straff virker. 

De er også tydelige på at for at straffen skal redusere tilbakefall til ny kriminalitet så er 

rehabilitering et viktig element: 

Straffen må være slik at tilbakefallet til ny kriminalitet blir mindre. Det 

innebærer blant annet å rehabilitere bedre (St.meld. nr. 37 2007-2008, 18). 

Durkheims syn på straff er forskjellig fra utilitarismen ved at Durkheim ser på straff som 

kollektivets hevn for å gjenopprette den kollektive solidaritet og utilitarismen ser på 

straffens preventive virkninger (Andersen 2011, 35). Emile Durkheim mener at ved å straffe 

forbryteren så uttrykker samfunnet sin fordømmelse og forsikrer samfunnsmedlemmene at 

dette kun er avvik, og at de fleste samfunnsmedlemmene fortsatt har de samme verdiene 

(Aubuchon-Rubin, 2009, 23). Det vil komme klart frem når jeg diskuterer «What works» osv. 

Stortingsmeldingen identifiserer seg ikke med «Nothing works», men med «What works», 

fordi stortingsmeldingen tror på straff. Begrepet anomi som Emile Durkheim benyttet, viser 

til at straffesystemet som er i balanse kan styrke den kollektive bevissthet, og dermed den 

organiske solidaritet i et samfunn. Durkheim sier i boka Selvmordet (1978, 133), at det er kun 

«samfunnet som har tilstrekkelig med makt til å sette opp lover og trekke opp de grensene 

som ikke må overskrides, fordi samfunnet er den eneste moralske autoritet som individet 

aksepterer (ibid). 
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5.3 Rehabilitering 

I stortingsmeldingen nr. 37 (2007-2008, 105) står det:  

Soningen må ha et hensiktsmessig innhold, og alle tiltak må være basert på 

dokumentert kunnskap. 

Rehabilitering er viktig for at lovbrytere skal komme tilbake til samfunnet. 

Stortingsmeldingens fokus på rehabilitering er enda et eksempel på at den bygger på en 

utilitaristisk tankegang. I Norge har det vært fokus på at det er handlingen til personen som 

skal straffes og ikke personen selv. Det er frihetsberøvelsen som er straffen. Rehabilitering 

skal bidra til at lovbryterne skal kunne komme tilbake til samfunnet på en god måte. Før en 

lovbryter vender tilbake til samfunnet må han være enig med den kollektive bevissthet om 

den kriminelle handlingen er uakseptabel atferd som må dømmes, og kan vende tilbake og 

hans individualitet legges til kollektivet ifølge Durkheim (Aubuchon-Rubin 2009). 

Stortingsmeldingen sier: 

De som sitter i fengsel, skal motiveres, og det skal legges til rette for en best 

mulig måte for tilbakeføring til samfunnet. Både forbedring av levekår og 

atferdspåvirkning skal innta en sentral plass under gjennomføring av en 

fengselsstraff (St.meld. nr. 37 2007-2008, 78). 

Det er forskjellige tiltak og ulike alternativer til fengselsstraffer jeg kommer innpå nedenfor. 

Thomas Mathiesen beskriver ordet «rehabilitere» som å sette fangen i funksjonsdyktig stand 

igjen (Mathiesen 2007, 40). Når man ser tilbake opp igjennom historien hevder Mathiesen 

(2007, 61) at fengslet i realiteten aldri har hatt en rehabiliterende virkning: «Det har aldri 

satt mennesker (annet enn i enkelttilfeller) i funksjonsdyktig stand igjen.» Gjennom 

vitenskapelige belegg så vises det til at fengsel ikke er rehabiliterende. Disse belegget 

kommer fra tre kanter. Mathisen (2007) viser til undersøkelser av behandlingsresultater som 

det første. Undersøkelsene har gått gjennom flere faser som jeg kommer innpå nedenfor. 

Den første fasen: Ingenting virker («Nothing works», den andre fasen: Noe virker – kanskje 

litt. Det ble skapet et nytt slagord: «What works». 

For det andre: Opplegget i fengslene. Mathiesen (2007, 76) skriver at programmene ledes 

gjerne av fengselsfolk, ikke bare har mangelfull faglig bakgrunn, men som har doble 
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lojaliteter. I dag har fengslene programmer som ledes utenfra på grunn av at fangene skal ha 

like rettigheter som den øvrige befolkningen. For eksempel utdanning ledes av den lokale 

videregående skole som jeg nevner i kapittel 6.6. 

For det tredje: Sosiologiske undersøkelser. Undersøkelser av fengslet som organisasjon og av 

fangesamfunnet. Thomas Mathiesen nevner en undersøkelse gjort av Donald Clemmer (1940 

i Mathisen 2007, 76) der Clemmer gjennom inngående intervjuer og spørreskjemaer samt 

observasjon, undersøkte han fangenes holdninger til det lovlydige samfunnet. Ifølge 

Clemmers undersøkelse fungerte fengslet først og fremst som en «forbryterskole.» Ingen 

fange kunne unngå å bli i noen grad «prisonisert» (Mathiesen 2007, 77), og 

«prisioniseringen» påvirket fangen på en negativ måte etter løslatelsen antok Clemmer 

(Mathiesen 2007, 77). Thomas Mathiesen konkluderer med at fengslet heller dehabiliterer 

enn det rehabiliterer.  

Knut Storberget sier selv på tiltale til professor Willy Pedersen som spør i en kronikk om han 

har dekning for tittelen på stortingsmeldingen «Straff som virker» at hele grunnlaget for 

meldingen er at fengsel som ren oppbevaring av domfelte, har liten rehabiliterende effekt, 

men gjennom rusmestring og yrkestrening kan de domfelte komme på nye spor (Storberget 

2011). Rehabilitering skal være for å hindre tilbakefall og gjøre samfunnet tryggere, til dette 

sier Stortingsmeldingen: 

Hvis man oppnår en reduksjon på 10 %, betyr det mye for potensielle ofre, for 

tryggheten i samfunnet og for de som ikke faller tilbake (St.meld. nr. 37 2007-2008, 

78).  

   

 I stortingsmeldingen (2007-2008, 107) står det: «Det er av stor betydning at både innsatte 

og domfelte som gjennomfører fengselsstraff, samfunnsstraff eller en annen type straff i 

soningen. Dette har en egenverdi samtidig som det støtter reintegrering og motvirker 

utstøting fra samfunnet.» Soningen skal ha et hensiktsmessig innhold (ibid, 105). Det er ulike 

rehabiliteringstiltak som finnes i fengsler, blant andre finnes utdanning og arbeidsdrift. 

Straffegjennomføringsloven er også tydelig på at domfelte har aktivitetsplikt under 

fengselsstraff og samfunnsstraff. Aktivitetene skal motvirke kriminalitet. Thomas Mathiesen 
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tar det opp i boken sin Kan fengsler forsvares? med at fengsel ikke kan forsvares med 

rehabilitering. Mathiesen viste til på konferansen Faget i Fokus i 2007 en ny bølge av 

forskning opp mot og etter 2000 som sa at det faktisk går an å rehabilitere i fengselet. Ved å 

sammenlikne Martinson i 1979  (re-analyse som viste enkelte resultater i noen programmer) 

med for eksempel Home Office i 2005 (omfattende rapport som viser at «ingen 

konkluderende evaluering som er gjennomgått i denne rapporten [viser] sikre bevis  på «hva 

virker» i kriminalomsorg») (Mathiesen 2007b) om at  må man bruke lupe for å se noen 

forskjell mente Mathiesen og at det ikke på grunnlag av den nye forskningen kunne 

legitimere for at rehabilitering kunne legitimitere for fengselsstraffen og gjøre det greit eller 

greiere å sette folk i fengsel. Stortingsmeldingen (2007-2008, 8) skriver at 

«straffegjennomføring ute i samfunnet er mer effektivt for rehabilitering enn fengsel og gir 

derfor på lang sikt den beste samfunnsbeskyttelsen.» Stortingsmeldingen skriver også: 

Behandling eller rehabiliterende tiltak kan ikke brukes til å forsvare, begrunne 

eller legitimere fengselsstraffen. Mathiesen (2007) understreker at tilbudet til 

innsatte skal være tuftet på et humanistisk grunnlag, og skal tilbys i form av 

rettigheter. Fengselsstraff skal ikke legitimeres eller begrunnes ut ifra behov 

for rehabilitering (St. meld. nr. 37 (2007-2008, 78). 

Durkheim mener at straffens primære formål er ikke å rehabilitere, men å styrke felles 

sosiale følelser (Cladis 1999, 5).  

5.4 Oppsummering 

Stortingsmeldingen bygger på en utilitaristisk overbevisning om at rehabilitering kan virke. 

Det er handlingen til personen som skal straffes og ikke personen selv, fordi straffen er 

frihetsberøvelsen. Stortingsmeldingen (St.meld. nr. 37 2007-2008) sier at det er viktig at 

soningen må ha et hensiktsmessig innhold og at alle tiltak må være basert på dokumentert 

kunnskap. Rehabilitering er viktig for å kunne reintegrere lovbryteren til samfunnet slik at 

han ikke faller tilbake. Rehabiliteringen kan hverken forsvare, legitimere eller begrunne 

fengselsstraffen. Knut Storberget innrømmer selv at fengsel som ren oppbevaring av 

domfelte, har liten rehabiliterende effekt (Storberget 2011). 



33 

 

5.5 «Nothing works» 

Stortingsmeldingen skriver om «Nothing-works»-bevegelsen at på 1970-tallet kom det 

midlertidig en reaksjon med vitenskapelige rapporter som viser at effektene av de ulike 

tiltakene var små. Uansett hva man gjorde, klarte man ikke å redusere tilbakefall i særlig 

grad. Det ble fokusert på hevn i form av lidelsespåføring («Just deserts») – det å få som 

fortjent (St.meld. nr. 37 2007-2008, 68). Lovbryterne måtte få kjenne på konsekvensene for 

sine ugjerninger. Denne avskrekkingspolitikken viste seg å ikke ha resultater eller ha negative 

virkninger på tilbakefall (bl. a. Smith, Goggin & Gendreau 2002; Andrews & Bonta 2006, 

referert i stortingsmeldingen nr. 37 2007-2008, 69). Det å sette folk i fengsel uten å prøve å 

forandre deres holdninger og atferd mente folk var skremmende når de tenkte på at disse 

menneskene skulle slippes ut igjen uten form for å ha prøvd å beskytte samfunnet og 

potensielle nye ofre mot dem (St.mld. nr. 37 2007-2008, 69). Thomas Mathiesen (2007, 61) 

bruker artikkelen til Robert Martinson som eksempel der en lang rekke forskjellige 

behandlingsopplegg ble undersøkt. Det var en rapport som bygde på en gjennomgang av 231 

undersøkelser av behandlingsopplegg i USA og Europa mellom 1945 og 1967. Konklusjonen 

var behandlingen ikke hadde virkning. Mathiesen viser også til andre undersøkelser som 

både før og etter Martinsons fant liknende resultater. Ragnar Hauge (1996) viser også til 

undersøkelser (eks. Bratholm 1964; Mannheim og Wilkins 1955) der behandlingen hadde 

manglende virkninger. 

Det oppstod en soningskø flere steder og kapasitetsmangel i fengslene på grunn av 

strengere reaksjoner og dette bidro til at interessen for alternativer og forebygging på 

individnivå blomstret opp igjen (St.meld. nr. 37 2007-2008, 69). Motstanden mot «Nothing 

works»-perspektivet vokste (ibid). 

Thomas Mathiesen (2007, 63) skriver at det opp mot 1990 ble en ny straffepolitikk som la 

ren administrativt effektivitet i fengsel i stedet for rehabilitering. I stedet for å fokusere på 

personlige prosesser, diagnoser og behandling av den enkelte lovovertreder, så ble det lagt 

mer vekt på administrativ styring. Rehabiliteringsarbeidet tok fortsatt utgangspunkt i 

individet, men målet var til dels et annet, nå var målet samfunnsvern (ibid). Det ble skapt et 

nytt slagord: Det gikk fra «ikke noe virker» Nothing works, til spørsmålet «hva virker?», what 

works? 
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5.6 «What works?» 

«What works» er et teorigrunnlag som den canadiske forskeren og psykologen Don Andrews 

utviklet sammen med sine kollegaer på begynnelsen av 1900-tallet (St.mld. nr. 37 2007-

2008). Det er en meta-analyse som er betegnelsen på en statistisk metode som kombinerer 

resultater fra flere enkeltundersøkelser for å få et mål på effekten av et bestemt tiltak eller 

en bestemt variabel på et bestemt utfall (Friestad 2005 referert i st.mld. nr. 37 2007-2008, 

69). Stortingsmeldingen (2007-2008, 70) trekker frem tre hovedprinsipper som etter hvert er 

blitt kjent som «What works»-tilnærmingen: 

1. Kartlegging av risikonivå og tilpassing av tiltakets intensitet til dette nivået 

2. Kartlegging av behov som i henhold til forskningslitteraturen bidrar til kriminell atferd 

(kriminogene faktorer) 

3. Ta hensyn til responsivitet: tilpasse tiltakets gjennomføring til den det er rettet mot 

Don Andrews’ hovedprinsipper gjelder for unge med alvorlige atferdsproblemer. Tore 

Andreassen (2005, Prinsipper for effektiv behandling) skriver hva de prinsippene fokuserer 

på:  

Prinsippene fokuserer på hvilke ungdommer som best kan nyttiggjøre seg i 

behandling i institusjon (Risikoprinsippet), hvilke forandringsmål som synes å 

være effektive (behovsprinsippet), og hvilke metoder som er best egnet for 

forandring av atferd og ferdigheter hos ungdommen.   

Disse prinsippene er for effektiv behandling og at intensiv behandling skal forbeholdes 

ungdom med høy risiko for fortsatt negativ utvikling (Andreassen 2005; Møller 2014). 

Ragnar Hauge (1996, 253) skriver at behandlingsideologien vokste frem i parallelt med 

fremveksten av ideologien om velferdsstaten og de nye kriminologiske tanker og 

behandlingsideologien var påvirket av dem. Utviklingen skjedde i ulik takt i de forskjellige 

land og derfor skriver han at det er vanskelig å stadfeste når overgangen fra første til andre 

fase fant sted, men behandlingsideologien kom til Norge mot slutten av 1920-årene og 

begynnelsen av 1930-årene. På 1960-tallet var optimismen om behandling, resosialisering og 

rehabilitering på sitt høyeste i kriminalomsorgen (St. meld. nr. 37 2007-2008, 33). Den 

omstridte kriminalmelding, stortingsmelding nr. 104 (1977-1978) til justisministeren Inger 
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Louise Valle så er de fleste forslagene en viktig og en selvfølgelig del av justispolitikken og 

betegnes som suksesser, mens noen, som å øke støtten til ofrene, arbeider man fortsatt 

med i dag (St. meld. nr. 37 2007-2008, 34). Menneskets verdighet og rett ble betont og tiltak 

i fangebehandlingen fikk en ny begrunnelse. Ulike tiltak skulle tilbys under frihetsberøvelsen, 

fordi det ble ansett å ha sin egen verdi, og fordi det var ut ifra rettighetstankegangen. At det 

hadde en rehabiliterende effekt var heller ikke å forakte (ibid, 34-35).  

Behandlingen var et alternativ til fengselsstraff. Formålet, skriver Hauge (1996, 241) var at 

man gjennom ulike behandlingstiltak skulle få lovovertrederen til å bli lovlydig ved å fjerne 

årsakene til at vedkommende hadde glidd ut i kriminalitet. I dag blir folk dømt til behandling 

i stedet for fengselsstraff, f.eks. tvunget psykisk helsevern (Eriksen 2018). 

Den negative effekten av behandlingen var at løslatelsestidspunktet var ubestemt og det var 

et administrativt organ som bestemte når løslatelsen skulle skje på grunnlag av atferden i 

fengslet (Hauge 1996, 266).  De som ble løslatt tidlig var de som lærte seg å spille spillet 

innenfor fengslet – som blant annet aksepterte at de hadde behov for behandling og på 

andre måter levde opp til vokternes og behandlingspersonalets forventinger (ibid). Det 

samme nevner også stortingsmeldingen som skriver at ved god oppførsel og gode 

intensjoner om et lovlydig liv kan gi fordeler både under domstolsbehandlingen av 

straffesaken og den etterfølgende fullbyrdingen av dommen (St. meld. nr. 37 2007-2008, 

109), som de skriver videre så kan det føre til mildere straffereaksjoner eller kortere straff. 

Det kan også gi lettere soningsforhold og øke sjansen for prøveløslatelse. 

Thomas Mathiesen (2007, 76) skriver at hverdagen i fengsel er meget langt fra det man med 

rimelighet ville kalle en behandlingsinstitusjon. Han mener at det kun i enkelttilfeller har 

skjedd at rehabilitering har satt mennesker i funksjonsdyktig stand igjen. Stortingsmelding 

nr. 37 (2007-2008, 31) skriver at bak behandlingstanken i 1851 lå det også en «optimistisk 

tro på fangens mulighet til å forandre seg til det bedre, bare man ga den rette 

«behandling»». Videre står det at troen på å forandre seg til det bedre står like fast i dag 

som i 1851. What works»-bevegelsen legger vekt på å minimere risikoen domfelte utgjør for 

samfunnet (Sand Bruner 2014, 85). Stortingsmeldingen lener seg opp mot «What works» 

forskning. 
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5.6.1 Programmer 

I dag er programmer en viktig del av fengselshverdagen. Formålet med 

programvirksomheten skriver stortingsmeldingen: 

«...er å gi domfelte ny kunnskap og motivasjon til endring, og å stimulere hans 

ressurser og kompetanse til å mestre et liv uten kriminalitet» (St. meld. nr. 37 

2007-2008, 119). 

Programmene er frivillige så lenge det ikke fremgår at det er en del av innholdet i straffen, 

for eksempel i samfunnsstraff (ibid). Det er også viktig at de domfelte yter en egen innsats 

for at programmene skal virke. Ingrid Rindal Lundeberg (Lundeberg 2017) skriver at ingen 

andre kan forandre en person som ikke gjør en personlig innsats for å forandre seg 

(innvendig). Programmene som tilbys i fengsler varierer i de ulike anstaltene, men blant de 

som finnes er det sinnemestring «Brøset-modellen», pappa i fengsel, ROS (Relasjon og 

Samspill), Motivator, VINN – samtalegruppe for kvinner, ATV – samtalegrupper, EN-TIL_EN 

og brottsbrytet (Kriminalomsorgen u.å.d). Thomas Mathiesen (2007, 46) skriver at 

programmene inneholder sine egne problemer, ved at mange fanger føler at programmene 

er kontrollmekanismer, fordi det er betjenter som leder programmene, og fangene frykter 

registrering og rapportering. I tillegg skriver Mathiesen (ibid, 76) at programmene ledes 

gjerne av fengselsfolk som har mangelfull faglig bakgrunn. I dag er programmene ledet av 

kompetente og folk med kurs i det enkelte program (Kriminalomsorgen u.å.d).  

Stortingsmeldingen skriver om programmer som viser best effekt:  

De programmene som viser best effekt, er de hvor personalet som leder 

programmet, er godt trent i metoder som benyttes, har forståelse for 

grunnleggende prinsipper som programmene baseres på, og at det er etablert 

kvalitetssikringssystemer som jevnlig veiledning (Gendreau et al. 1999, 

Lowenkamp et al. 2006, Rhine et al. 2006, Andrews & Bonta 2006 i St. meld. 

nr. 37 2007-2008, 71). 
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 I tillegg understreker stortingsmeldingen:  

En absolutt betingelse er imidlertid at det blir gjennomført av godt utdannede 

programinstruktører, og er i tråd med programmets utgangspunkter og 

opplegg som kalles for programintegritet» (St. meld. nr. 37 2007-2008, 70). 

I en undersøkelse gjort av Ingrid Rindal Lundeberg i boken Scandinavian Penal History, 

Culture and Prison Practice (Lundeberg 2017) ble 41 fanger og 17 tidligere fanger i ulike 

korrektive enheter intervjuet (rehabiliteringsenheter, tilbakeføringsarbeid osv.). 

Undersøkelsen viste at 42 % av respondentene ikke visste om sine rettigheter som fange og 

mange av de som ble intervjuet syntes det var vanskelig å få tilgang til deres rettigheter til 

ulike tilbakeføringstiltak i løpet av fengselsstraffen. Men det var også flere som syntes det 

var lettere å få tilgang til kvalifiserte tjenester og fordeler enn det var som fri borger. 

5.6.2 Behandling som inhumant og urettferdig 

Ragnar Hauge (1996, 267) skriver at et viktig argument mot behandlingsideologien enn at 

den ikke virket var fra radikalt hold at behandling ofte var inhuman og urettferdig. 

Behandlingsideologien fikk kritikk fra radikalt og konservativt hold. Fra radikalt hold mente 

de at behandling som begrunnelse for straff brøt med alminnelige humanitets- og 

rettferdsideer. Fra konservativt hold gikk kritikken ut på at behandling var en dulling med 

forbryterne, som hadde fratatt straffen dens avskrekkende virkning (Hauge 1996, 260). 

Thomas Mathiesen (2007, 75) sier: 

Tilbudene må fremmes på et humanistisk grunnlag, og tilføres fangene som 

rettigheter (rettighetsfesting av goder og tilbud er avgjørende), ikke først og 

fremst for at vi skal virke effektive og sette som mål å redusere tilbakefallet av 

hensyn til samfunnsvernet. 

Hauge (1996, 263) tar opp behandlingens manglende virkninger og skriver at i en lang rekke 

undersøkelser kunne man se at resultatene for behandlingene syntes å være nedslående. 

Stortingsmeldingen (2007-2008, 68) viser til at: «de siste tiårene har forskningen lært oss at 

ingen tiltak virker for alle eller virker alltid i forbindelse med reduksjon av tilbakefall til ny 

kriminalitet.» Dette betyr at hver enkelt straffedømt må bli kartlagt og få et individuelt tiltak 

som passer for vedkommende. Mathiesen (2007) skriver akkurat det samme som Hauge 
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(1996) når det gjelder resultatene ikke så ut til å virke. Selv om resultatene var negative så 

må behandlingen tilpasses individuelt. Samme behandling kan virke forskjellige på hver 

enkelt. 

I stortingsmeldingen står det:  

Programmer er mest effektive dersom de er multimodale, dvs. retter seg mot 

flere kriminogene faktorer og tar i bruk ulike metoder. Metodene går blant 

annet ut på å endre tankegangen til de innsatte for å håndtere ulike 

situasjoner. Rehabiliterende tiltak eller behandlingstiltak er mest effektive 

dersom de holder seg til de tre hovedprinsippene for «What works» (St.mld. 

nr. 37 2007-2008, 72). 

Stortingsmeldingen viser til forskninger der metodene har hatt positiv virkning, der 

prosentandelen til reduksjon av tilbakefall er lav. Behandlingsarbeidet og 

behandlingsprogrammer er ofte fokusert på den enkelte fange enn forholdet til omverdenen 

og at oppmerksomheten til den domfelte blir fokusert på i stedet for fangens rettigheter 

eller velferdsbehov (Garland 2001, 176, Robinson 2008 i Smith 2015, 34). 

Stortingsmeldingen tar opp det som ikke virker og det er blant annet avskrekkingsprogram, 

rehabiliteringsprogrammer som anvender vag, ikke-målrettet og ustrukturert rådgivning, 

intensivt tilsyn under permisjon eller betinget dom samt husarrest og urinprøver, viser seg 

ikke å redusere tilbakefall (MacKenzie 2002 referert i st.mld. nr. 37 2007-2008, 74). 

Elektronisk overvåking blir også nevnt som tiltak som også ikke fungerer. I og med at alle 

innsatte har ulike behov og ressurser så trengs det ulike tiltak. Et tiltak for en person passer 

nødvendigvis ikke for en annen person.  

5.7 Inkapasitering 

I stortingsmeldingen (2007-2008, 19) står det: 

Tiltak som skal virke individualpreventivt, er å forhindre nye lovbrudd med 

frihetsberøvelse (inkapasitering). 

Thomas Mathiesen (2007, 126) skriver at grunntanken med inkapasitering er at 

lovovertrederen uskadeliggjøres ved å tas ut av samfunnsmessig sirkulasjon, og fengsel, 

særlig langvarig fengsel gjør den nytte å uskadeliggjøre. Ifølge Ragnar Hauge (1996, 330) ble 
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ikke dette ansett som begrunnelse for å benytte straff, verken i lovgivning eller rettspraksis. 

Det var bare en ikke tilsiktet, om enn gunstig, følge av frihetsstraffen. Undersøkelser viste at 

en vesentlig del av kriminaliteten ble begått av tidligere straffede (ibid). Med utgangspunkt i 

slike undersøkelser viser Hauge til Shinnar og Shinnar (1975 i Hauge 1996, 331) som 

konstruerte en statistisk modell for å beregne den andel av kriminaliteten som gruppen av 

tilbakefallsforbrytere var ansvarlig for. De kom frem til at: 

dersom de «kroniske» lovbryterne ble dømt til fem års fengsel for 

voldsforbrytelser og tre år for innbruddstyverier, ville dette redusere antallet 

av slike forbrytelser med to tredjedeler (Shinnar og Shinnar 1975 i Hauge 

1996, 331). 

Stortingsmeldingen skriver også om inkapasitering og lange fengselsstraffer: 

Enkelte stater i USA har ført en politikk med avskrekking og inkapasitering. 

Resonnementet er at lange fengselsstraffer innebærer lengre perioder uten 

tilbakefall. Man er uskadeliggjort mens man er inne i fengselet. Dersom alle 

lovbrytere blir fengslet for resten av livet, vil tilbakefallsprosenten synke 

betraktelig (St. meld. nr. 37 2007-2008, 69). 

Med inkapasitering vil ikke de domfelte klare seg i samfunnet når de kommer ut. De får ikke 

bestemme selv i fengselet, de har faste tidspunkt de må opp og faste tider til måltider osv. 

De er ikke vant til å klare seg selv og da vil de få problemer med å mestre sin egen hverdag 

når de en gang er ferdig med soningen i fengsel. 

Stortingsmeldingen nr. 37 (2007-2008, 19) skriver: 

I vår straffelovgivning er straffens uskadeliggjørende virkning først og fremst 

knyttet til ulike former for frihetsberøvelse (fengsel) eller 

frihetsinnskrenkende reaksjoner (for eksempel samfunnsstraff eller Narkotika 

program med domstolskontroll). 

Ulike former for kontroll kan også ha uskadeliggjørende virkning som stortingsmeldingen 

skriver. Uskadeliggjøring ble ikke ansett som begrunnelse for straff – verken i lovgivning eller 

i rettspraksis (Hauge 1996, 330). I Stortingsmeldingen nr. 37 (2007-2008, 19) står det:  
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Overfor handlinger som er av et slikt alvor eller omfang at en benytter fengsel 

eller forvaring, vil domfelte i stor utstrekning hindres fra å begå nye straffbare 

handlinger så lenge frihetsberøvelsen varer. 

Den domfelte skal holdes i fengsel så lenge det anses nødvendig å verne samfunnet (Johnsen 

2011, 5). Ved å holdes for lenge i fengsel kan det bli vanskelig å komme tilbake til samfunnet. 

Og den langvarige effekten når det gjelder å ikke begå nye kriminalitet mens man sitter inne 

er omdiskutert og er vanskelig å måle hvor mange som begår gjentatt kriminalitet etter endt 

soning (Simensen 2014, 47). 

Både Mathiesen (2007) og Hauge (1996) nevner selektiv inkapasitering. Selektiv 

inkapasitering handler om å basere seg på en lang rekke bakgrunnsopplysninger ikke bare på 

tidligere straffer, altså bakgrunnsfaktorer som hang sammen med senere tilbakefall, og 

graden av sammenheng (kriminell forhistorie, grad av sysselsetting, sosialhistorie osv. 

(Hauge 1996; Mathiesen 2007). På dette grunnlag konstruerte man en såkalt forutsigelses- 

eller prediksjonsindeks (Hauge 1996, 141). Det handler om personer man ikke hadde 

forutsagt ville forgå seg igjen, men som gjorde det og personer som man hadde forutsagt 

ville forgå seg igjen, men som ikke gjorde det (ibid). Mathiesen skriver at selektiv 

uskadeliggjøring prøver å undersøke hvem som kan forventes å begå mange slike lovbrudd i 

fremtiden som ran og annen voldskriminalitet. 

Det kan skilles mellom «falske positive» og «falske negative» der «falske positive» vil si de 

som hadde tidligere straffer, men som ikke kom til å begå ny kriminalitet (Hauge 1996, 332), 

«falske negative» vil si de som ikke var straffet tidligere, men som kom til å begå straffbare 

handlinger.  

5.8 Alternativer til fengselsstraff 

Alternative fengselsstraffer begrunnes i at det ikke alltid er nødvendig med frihetsberøvelse 

for å beskytte samfunnet og at fengsel kan vanskeliggjøre domfeltes sosiale rehabilitering 

(St.meld. nr. 37 2007-2008, 132). Stortingsmeldingen er dog tydelig på at ved å bruke 

alternative reaksjons- og straffegjennomføringsformer så er det en forutsetning at 

samfunnets sikkerhet til enhver tid skal være ivaretatt (St.meld. nr. 37 2007-2008, 10). 

Derfor vil det være relevant og nevne alternative fengsler her.  
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Ved å redusere utgiftene ved fengselsstraff overfor dem som idømmes lengre 

fengselsstraffer har Ragnar Hauge (1991,357-359) tatt for seg ulike måter å gjøre dette på. 

Det ene han tar opp er skjerpede, men kortere fengselsstraffer. Prøveløslatelse i siste del av 

straffetiden eller ved å idømme kortere straffer. Stortingsmeldingen skriver at det ikke er et 

mål i seg selv at fengselsstraff skal brukes mindre eller at fengselsoppholdene skal gjøres 

kortere. Hauge (1991,358) skriver at prøveløslatelse eller en dom på kortere tid enn normalt 

kan virke avskrekkende og derfor må dette virke like belastende som et lengre 

fengselsopphold, de løslatte i prøvetiden blir derfor underkastet ulike tiltak som 

samfunnstjeneste, intensivt tilsyn og elektronisk overvåkning. Samfunnstjeneste og tilsyn 

med betinget dom ble erstattet med samfunnsstraff i 2002 (St. meld. nr. 37 2007-2008, 36). 

Et annet alternativ Hauge (1991, 358) skriver om er boot-camp som skal virke som 

spesialfengsel hvor oppholdet er vesentlig kortere enn i ordinære fengsler. Han skriver 

videre på samme sted at for at straffen skal være like belastende som et lengre 

fengselsopphold, må den til gjengjeld være vesentlig strengere. Boot-camp er etter 

gammeldags militærmodell ifølge stortingsmelding nr. 37. Stortingsmeldingen viser til at 

dette som tiltak har dokumentert negative eller fraværende effekter. Hauge skriver også om 

at fangene kan innkvarteres i telt eller enkle barakker og at sikkerheten innenfor fengslene 

reduseres samtidig med at utgiftene til driften av fengslene reduseres. Upålitelige fanger 

eller de som vil utnytte situasjonen må fjernes. Videre forklarer han at de som ikke anses å 

være pålitelige nok må plasseres i ordinære fengsler. Ved å la fanger bo på sovesal i stedet 

for celler og redusere antallet ansatte, mener Hauge at det vil spare utgifter i de ordinære 

fengsler. Fanger som oppleves som vanskeligst eller farligst, settes i sikkerhetsanstalter 

(Hauge 1991, 359). Hauge tar «bunkersen» på Ullersmo landsfengsel som et eksempel på et 

slik sikkerhetsanstalt. Hauge (ibid, 361-362) konkluderer med at bruk av mer kortvarige – 

men til gjengjeld strengere – fengselsopphold og fengsler som billigere i drift kunne redusere 

utgiftene, men synes i liten grad å være tilfelle. Han mener at alternativene til fengsel er 

kostbare, og at mange av dem som er under «intensivt» tilsyn, samfunnstjeneste eller 

elektronisk overvåkning bryter vilkårene. Resultatet er at de i stedet settes i fengsel (Hauge 

1991, 362). Alternativene til fengsel som foreslåes er til for at bruken av fengsel reduseres, 

men Thomas Mathiesen mener at bruddene på disse alternativene er innsettelse i fengsel og 

da vil motivasjonen bære preg av tvang, med de følger det kan få (Mathiesen 2008). 
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Stortingsmeldingen (2007-2008, 46) skriver at det i Norge har vært en ønsket økning av 

antall dommer på samfunnsstraff og liknende reaksjoner utenfor fengsel. Samfunnsstraff 

kan også medføre at den domfelte må sone i fengsel i stedet for hvis vilkårene brytes. Dette 

stadfester stortingsmeldingen ved å si: 

Gjennomføringen av samfunnsstraff bygger på en forutsetning om innsettelse 

i fengsel dersom gjennomføringen ikke fungerer som forutsatt. En 

gjennomføring av samfunnsstraff kan derfor bli avbrutt hvis den domfelte ikke 

oppfyller kravene eller vilkårene knyttet til gjennomføringen, eller begår ny 

kriminalitet (St.meld. nr. 37 2007-2008, 132). 

Eksempel på dette er fra avisa Bladet (2018) som i en artikkel skriver at en ungdom i 20 

årene ble høsten 2016 idømt 206 timer samfunnsstraff, og hadde syv måneder å 

gjennomføre tjenesten. Han gjennomførte bare 67 dager av samfunnsstraffen og han skulket 

unna på tross av oppfølgings- og innskjerpingssamtale med Kriminalomsorgen, han fikk flere 

advarsler og han lurte Kriminalomsorgen til å tro han skulle på ferie i Norge, men dro til 

utlandet. «Tingretten legger vekt på at det er viktig å reagere på vilkårsbrudd for å 

opprettholde samfunnsstraff som en reell straffereaksjon» (Bladet 2018). Gutten måtte sone 

syv måneder i fengsel i stedet. Det finnes mange typer alternative straffereaksjoner ifølge 

stortingsmeldingen. Som nevnt er det samfunnsstraff, men også konfliktrådsbehandling 

(Restorative justice). Konfliktrådsbehandling gjelder kriminalitet av en lavere 

alvorlighetsgrad. Konfliktrådene er ikke en del av straffesakskjeden ifølge 

stortingsmeldingen, men ved overføring til konfliktsrådbehandling så regnes det som en 

strafferettslig reaksjon, men den er ikke straff (st. meld. nr. 37 2007-2008, 46). I 

stortingsmeldingen står det at: «rettferdighet innebærer at alle de involverte partene er 

fornøyd med prosessens utfall og at dette blir oppfattet som rettferdig for alle deltakere» 

(IACP 2002 referert i st.meld. nr. 37 2007-2008), 159). Thomas Mathiesen (2007, 210 og 212) 

tar opp konfliktrådsbehandling som et alternativ til fengsel, men han ser problemer ved det 

ved at det begrenser seg i praksis bl.a. til saker der en annen part er rammet av handlingen, 

samtidig som heller ikke alle slike saker anses som å egne seg. F.eks. sedelighetslovbrudd. I 

likhet med Ragnar Hauge så ser Thomas Mathiesen problemer ved alternative fengsler. 

Kriminalomsorgen skriver i stortingsmeldingen Straff som virker (2008b, 26) at andre 



43 

 

straffeformer kan gi bedre resultater hvis frihetsberøvelse ikke er nødvendig for å beskytte 

samfunnet. Stortingsmeldingen (2007-2008, 107) skriver at etablerte straffereaksjoner kan 

videreutvikles gjennom bedre utnyttelse av de lovbestemmelsene man allerede har i 

straffeloven og straffegjennomføringsloven. 

5.8.1 «Landsbyfengsel» Bastøy 

I tråd med normalitetsprinsippet skal ifølge stortingsmeldingen departementet prøve ut 

ideen om «landsbyfengsel». «Landsbyfengsel» har likhetstrekk med for eksempel Bastøy. I 

disse fengslene skal fangene ha som en treningsarena for livsmestring (St.meld. nr. 37 2007-

2008, 125). Bastøy er verdens første humanøkologiske fengsel (St.meld. nr. 37 2007-2008, 

33). Humanøkologi beskriver stortingsmeldingen som at mennesket påvirkes av og påvirker 

omgivelsene sine (ibid). 

Bastøy fengsel ligger på Bastøy i Oslofjorden og er det største lavsikkerhetsfengslet i Norge 

og fungerer som et lite lokalsamfunn (Bastøy fengsel). Fengslet skal gi en gradvis 

tilbakeføring til samfunnet og har ulike arbeidsoppgaver og opplæring som skal legge til rette 

for opplevelse og mestring av arbeidsoppgavene (ibid). Arbeidsoppgavene er blant annet 

kjøkken og tekniske oppgaver hvor arbeidsoppgavene består av å drifte fengselets bygninger 

og utføre vedlikeholdsoppgaver i samarbeid med statsbygg (ibid). Fangene skal leve slik som 

de vil leve når de slippes ut. De får også handle selv i egen butikk på øya. Fengslet er for 

langtidsdømte og de kan søke overføring når de har mindre enn 5 år igjen å sone (Bastøy 

Fengsel; James 2013). Til og med drapsdømte er aksepterte (James 2013). Erwin James 

(2013) skrev en artikkel som heter «The Norwegian prison where inmates are treated like 

people». Artikkelen handler om at han selv har sonet i 20 år i fengsel i England hvorav åtte 

av de sonet han i en celle med en seng, en stol, et bord og en bøtte til toalett. I 2007 var det 

14 fengsler i England og Wales som hadde en rekonviksjonsrate på over 70% og det kostet i 

gjennomsnitt £ 40 000 per fange i året og de manglet hensyn på potensielle fremtidige ofre 

for frigjorte fanger. Derfor ville han se Bastøy som hadde blitt hyllet for verdens første 

«menneskelige økologiske fengsel». Tilbakefallsraten er på 16% og er den laveste i Europa. I 

tillegg fikk han høre fra fengselssjefen Arne Nilsen at de ser på fangene som mennesker og 

ikke som dyr. Helt på slutten av artikkelen skriver han at han føler at han har sett et 

fremtidssyn - en straffeinstitusjon laget for å helbrede - ikke skade, og å gi håp framfor 

fortvilelse. 
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5.9 Oppsummering 

Stortingsmeldingen sier at formålet med straffen skal virke individualpreventivt og at den 

tror på at rehabilitering virker. Gjennom ulike programmer kan de domfelte komme på nye 

spor og få en ny start. Programmer er en viktig del i fengselshverdagen der de skal gi ny 

kunnskap og motivasjon til de domfelte. Det må gjøres en personlig innsats for at 

programmene skal virke. Stortingsmeldingen (nr. 37 2007-2008) sier at de programmene 

som ikke virker er vage, ikke-målrettet og ustrukturert rådgivning. Det trengs ulike tiltak for 

hver enkelt person siden hver enkelt innsatt har ulike behov og ressurser. Thomas 

Mathiesen (2007) mener programmene inneholder sine egne problemer, ved at mange 

fanger føler at programmene er kontrollmekanismer. Stortingsmeldingen sier at gjennom 

inkapasitering forhindrer man nye lovbrudd med frihetsberøvelse. Stortingsmeldingen er 

klar på at straffens uskadeliggjørende virkning først og fremst er knyttet til ulike former for 

frihetsberøvelse eller frihetsinnskrenkende reaksjoner. Med alternative fengselsstraffer 

begrunner stortingsmeldingen med at det ikke alltid er nødvendig med frihetsberøvelse for å 

beskytte samfunnet, «landsbyfengsel» Bastøy er et eksempel på det, Bastøy fengsel er et 

fengsel og er frihetsberøvende, men er mer åpen soning. Fengsel kan gi negative utslag for 

domfeltes sosiale rehabilitering og derfor vil departementet i størst mulig utstrekning bruke 

alternative reaksjons- og straffegjennomføringsformer (St.meld. nr. 37 2007-2008, 10). 

Thomas Mathiesen mener at bruddene på disse alternativene er innsettelse i fengsel og da 

vil motivasjonen bære preg av tvang, med de følger det kan få (Mathiesen 2008). Ragnar 

Hauge (1996) mener at alternativene til fengsel er kostbare. 

 

6 Rettighetsperspektivet 

6.1 Innsattes rettigheter 

Som nevnt tidligere har de innsatte de samme rettigheter som den øvrige befolkningen. De 

offentlige tjenester som tilbys, skal være av samme kvalitet som ellers i samfunnet (St.meld. 

2007-2008, 109). Viktige rettigheter for de domfelte er ifølge stortingsmeldingen rett til 

opplæring, rett til individuell plan og sosiale tjenester (ibid).  



45 

 

Hans Jørgen Engbo og Peter Smith refererer i boka Fængsler og menneskerettigheder (2012, 

71) til FN konvensjonen: «The penitentiary system shall comprise treatment of prisoners the 

essential aim of which shall be their reformation and social rehabilitation» (ICCPR, art. 10, 

stk. 3). Tolkningen av denne er at fullbyrdelse av frihetsstraff skal ha rehabilitering som 

målsetning. Videre skriver Engbo og Scharff at rehabilitering ikke anvendes i de fleste andre 

menneskerettslige rettskilder på samme måte som i FN konvensjonen om sivile og politiske 

rettigheter. Fengselsstraff og frihetsstraff bør anvendes som siste utvei, dette på grunn av 

fengslets utbredte skadevirkninger (Engbo og Smith 2012, 51). Engbo og Smith (2012, 55) 

beskriver tre hovedsyn som kan ha en avgjørende betydning for hvordan fengselspraksis 

utformes og hvordan man som innesperret opplever sitt fengselsopphold:  

1. Det normalitets- og rettighetsbaserte hensyn, som bygger på den grunntanke at 

de innsatte i fengslet skal kunne opprettholde en så normal tilværelse som mulig 

med bevarelse av alminnelige livsvilkår og borgerrettigheter mv. 

2. Det pønale hensyn som handler om å fastholde fokus på straffelementet. 

Innenfor de senere år har den internasjonale tendens i retning av 

straffepopulisme («penal populism») satte sitt avtrykk på fengselspraksis i mange 

land og bl.a. bidro til å skape hardere og mer avlukkede regimer. 

3. Rehabiliteringshensynet (eller resosialiseringshensynet), som legger hovedvekten 

på en nyttebetonet tilretteleggelse av straffefullbyrdelsen med det primære sikte 

å forbedre den innsattes muligheter for å klare seg uten kriminalitet etter 

løslatelsen (Engbo og Smith 2012, 55). 

Disse tre er måter som man aktuelt og historisk har forsøkt å rettferdiggjøre og utforme 

frihetsberøvelse. Normaliseringsprinsippet er det samme som normalitetsprinsippet som jeg 

skriver om nedenfor. De innsatte mister kun frihetsberøvelsen og ikke sine rettigheter 

generelt. Som fengslet så er det kun de rettighetene som må begrenses i den grad 

frihetsberøvelsen i seg selv medfører sådanne begrensinger (Smith 2009, 95). 

Rehabiliteringstiltakene i fengslene handler om at de domfelte skal ha en mest mulig 

tilnærming å leve på som en vanlig borger under soning. Slik skal det bli lettere for dem å 

komme tilbake til samfunnet med tanke på reintegrering. Disse tre hovedsynene som Engbo 

og Smith beskriver kan også ses i sammenheng med stortingsmeldingen. Normalitets- og 
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rettighetsbaserte hensyn der tanken er at de innsatte skal ha en så normal tilværelse som 

mulig med besvarelse av alminnelige livsvilkår og borgerrettigheter finner vi i 

stortingsmeldingen. I stortingsmeldingen står det: 

Å styrke normalitetsprinsippet innebærer å organisere for en fengselshverdag 

som i størst mulig grad gjenspeiler samfunnet ute (St.meld. nr. 37 2007-2008, 

109). 

 

Stortingsmeldingen skriver også: 

Det er krevende å legge til rette for rehabilitering under frihetsberøvelsen. 

Overgangen fra fengsel til frihet er lettere jo mindre forskjellen til livet utenfor 

fengslet er. Normalitetsprinsippet er derfor et bærende prinsipp for 

straffegjennomføringspolitikken (St.meld. nr. 37 2007-2008, 9). 

Rettighetstanken til stortingsmeldingen er at de domfelte har de samme rettigheter som 

andre borgere, som er nedfelt i norsk lov og internasjonale konvensjoner og 

rekommandasjoner (St.meld. nr. 37 2007-2008, 22). 

Om det pønale hensynet som handler om å fastholde fokus på straffeelementet sier 

stortingsmeldingen: 

Straff er det sterkeste uttrykket for myndighetenes makt over borgerne. 

Tydeligst er dette når straffen er frihetsberøvelse. Hva som straffes og 

hvordan straff gjennomføres, gir et bilde av hva som er grunnleggende verdier 

i et samfunn (St.meld. nr. 37 2007-2008, 17). 

Samfunnet bruker fengselsstraff som et middel til å hindre nye lovbrudd blir begått og 

samfunnet må reagere med fasthet overfor lovbryteren. 

Rehabiliteringshensynet som skal forberede innsattes muligheter for å klare seg uten 

kriminalitet etter løslatelsen er et av hovedbudskapene til stortingsmeldingen.  
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Stortingsmeldingen skriver: 

God rehabilitering krever fleksibilitet innenfor rammene av den idømte 

straffereaksjonen, med gode virkemidler både innenfor og utenfor fengsel 

(St.meld. nr. 37 2007-2008, 7). 

 

Stortingsmeldingen skriver også: 

Kriminalomsorgen skal gjennomføre straff på en slik måte at nye lovbrudd 

ikke skjer under straffegjennomføringen, samtidig som rehabiliteringsarbeidet 

har redusert tilbakefall til ny kriminalitet som mål (St.meld. nr. 37 2007-2008, 

93).   

 

Marianne Vollan (2016) mener at 1 og 3 passer bra sammen fordi hun skriver i sin artikkel at 

normalitetsprinsippet er i tråd med den individualpreventive virkningen og skal bidra til at 

den domfelte velger et liv uten kriminalitet. Stortingsmeldingen sier at det ikke er konflikt 

mellom humanitet og rehabilitering, men det viser seg at det likevel kan oppstå konflikt 

mellom disse på flere områder. For eksempel har vi det teknokratiske menneskesynet som 

har stått sterkt i norsk kriminalomsorg.  Dette går kort forklart ut på at fagfolk og eksperter 

forholder seg til mennesket som et objekt som kan og bør forandres, og enkeltmennesket 

blir dermed redusert til kun å være et objekt for tiltak (Hammerlin 2015, 136; Hammerlin 

2001, 10). Dette utelukker ikke at det også finnes opplegg som har som mål å sikre den 

enkeltes integritet (Hammerlin 2015). Humanitet omhandler blant annet at et hvert 

menneske har en egenverdi og skal ha frihet til å forme sitt eget liv. I fengsel er innsatte 

underordnet regler og fengslets tvangsmakt og innsatte kan bli påvirket av fengselssystemet, 

og derfor vil det gå utover det humane menneskesynet selv om kriminalomsorgen har det 

som et verdimessig grunnlag. Det kan tenkes at metodene som kriminalomsorgen bruker er 

å endre den enkeltes tenke- og væremåte istedenfor å avgjøre den enkeltes konkrete behov 

som det primære målet (Hammerlin 2001, 5). Metodene og programmene som 

kriminalomsorgen bruker blir gjerne en standardnorm og det vil bryte med humanistisk 

menneskesyn ved at det som kanskje kan virke for noen, ikke nødvendigvis vil fungere for 
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alle, da blir ikke den enkeltes behov sett og den innsatte får ikke den behandlingen han eller 

hun trenger. Men stortingsmeldingen er klar på at innsatte ikke er en homogen gruppe, og 

mange har behov for spesialtilpasset og individuell tilrettelegging. Stortingsmeldingen (nr. 37 

2007-2008, 119) har et fremtidsrettet syn på å samarbeide med den enkelte domfelte eller 

innsatte. Det legges opp til å kartlegge hvilke aktiviteter som vil være best egnet for hver 

innsatt, derunder også hvilket program som kan være aktuelt å følge. Stortingsmeldingen 

(nr. 37 2007-2008 120) skriver: «Bedre kartleggingsverktøy både om hvilke behov domfelte 

har og hvor store problemene er, skal gi et mer objektivt grunnlag for å kunne tilby rett tiltak 

til rett person». Dette viser at stortingsmeldingen ser positiv på å ivareta den innsattes 

behov og integritet. 

En annen konflikt mellom humanitet og rehabilitering kan være individets mulighet til å 

oppnå rehabilitering målt opp mot statens ønske om å rehabilitere så mange som mulig 

(Engbo og Smith 2012, 72), altså vil det kunne være en konflikt mellom individet og staten. 

Økt bruk av fengsel kan være lettere å legitimere for når man viser til et 

rehabiliteringsprinsipp kombinert med mer eller mindre vage formuleringer om erfaringer 

utbyttet av en slik rehabiliteringsprosess. Derfor kan det bli lettere å sette folk i fengsel ved å 

hevde at man forsøker å rehabilitere dem (ibid, 75). Stortingsmelding nr. 37 (2007-2008, 78) 

hevder at fengselsstraff ikke skal legitimeres eller begrunnes ut ifra behov for rehabilitering.  

I FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter i artikkel 10(1) fra 1966 skal «alle som er 

berøvet friheten, behandles humant, og med respekt for menneskets iboende verdighet.» 

Selv om et menneske har begått lovbrudd så er han fortsatt et menneske og skal behandles 

deretter. Selv om de har begått straffbare handlinger og må sone lange fengselsstraffer, skal 

de likevel møtes med respekt og tillit.  

6.2 Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) 

Som nevnt overfor så er Norge forpliktet til blant annet å forholde seg til EMK. EMK skal 

beskytte menneskerettighetene og grunnleggende friheter. Nasjonal institusjon for 

menneskerettigheter (2012, 9) skriver at: «EMK er et viktig rettslig bindende instrument for 

å sikre fanger humane soningsforhold». Den skal sikre at fanger ikke blir utsatt for krenkelser 

eller tortur. I menneskerettsloven artikkel 5(1) a. heter det at «Enhver har rett til personlig 

frihet og sikkerhet. Ingen må bli berøvet sin frihet unntatt i følgende tilfelle og i samsvar med 
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en framgangsmåte foreskrevet ved lov: lovlig frihetsberøvelse av en person som er domfelt 

av en kompetent domstol.» Dirk van Zyl Smit og Sonja Snacken (2009) skriver at 

menneskerettighetene er kjernen i det politiske konseptet, og prinsippet er at staten ikke 

har lov til å krenke eller å forstyrre disse rettighetene. I Norge har EMK forrang, det vil si at 

den går foran annen norsk lov ved motstrid.  

6.2.1 Varetektsfengsling og isolasjon – brudd på menneskerettighetene? 

Norge har et humanistisk menneskesyn på straffegjennomføring, men likevel har vi store 

problemer med varetektsfengsling. I stortingsmeldingen (nr. 37 2007-2008, 40) står det:  

Varetekt er et tvangsmiddel som politi og påtalemyndighet kan benytte i 

forbindelse med etterforskning av alvorlig kriminalitet. 

Varetekten skal hindre at lovbrytere ikke skal kunne gjennomføre straffbare handlinger 

mens de soner (uskadeliggjøring) (Ugelvik 2011, 89). 

Det skrives i medier at de lange oppholdene i varetekt og isolasjon i norske fengsler blir sett 

på som brudd på menneskerettighetene, der det tas utgangspunkt i EMK artikkel 3 hvor det 

heter: «Forbud mot tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling». Ordlyden er 

absolutt og kan ikke fravikes under noen omstendigheter (Nasjonal institusjon for 

menneskerettigheter 2012, 9). «Umenneskelig behandling» har domstolen definert som 

behandling som forårsaker alvorlig fysisk eller psykisk lidelse (Stortingsproposisjon 108 L, 

18). Her legges det vekt på forholdets varighet og den fysiske eller psykiske lidelse som 

forårsakes (ibid). For eksempel har Den Europeiske menneskerettighetskonvensjon lagt til 

grunn at langvarig isolasjon kan anses som umenneskelig behandling. «Nedverdigende 

behandling» betrakter domstolen hvis den fører til, eller er egnet til å føre til, en følelse av 

frykt, angst eller mindreverd (ibid). Begrensingene til menneskerettighetene må være 

absolutt nødvendige for å være legitime (van Zyl og Snacken 2009), nødvendigheten må 

tolkes innenfor rammen av blant annet allmenn interesse (interesse for fangene og familien 

deres) og samfunnet som helhet (ibid). Dette må stå i forhold til proporsjonalitetsprinsippet.  
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Til dette sier stortingsmeldingen: 

Varetektsfengsling er en stor belastning, og det personlige presset er ofte 

større enn ved frihetsberøvelse etter at dommen har falt (St.meld. nr. 37 

2007-2008, 140). 

Norge har fått kritikk fra Europarådets torturkomité nettopp for å bruke isolasjon i varetekt 

for ofte, derfor har det blitt innført en domstolskontroll av isolasjonsbruken i 2002 (NRK 

2011). Ifølge stortingsmeldingen er «Europarådets torturkomiteens oppgave å påse at ingen 

som er berøvet friheten, blir utsatt for tortur og umenneskelig eller nedverdigende 

behandling eller straff» (st. meld. nr. 37 2007-2008, 27). Stortingsmeldingen (ibid) skriver at 

Europarådets torturkomité var på besøk i Norge i 1999 og i 2005, men rapportene fra 

besøkene viste at det ikke var registrert noen form for tortur eller annen form for 

nedverdigende behandling eller straff. Stortingsmeldingen ble utgitt i 2008 og Europeiske 

torturkomiteen var på besøk i Norge for femte gang i mai 2011 (Europeiske komité 2011). 

Rapporten viser at komiteen ikke mottok noen påstander om dårlig behandling av fanger av 

fengselspersonalet i noen av fengslene komiteen besøkte. Isolasjonen går ut på at innsatte 

isoleres 23 timer i døgnet og har begrenset menneskelig kontakt (Dale Håkonsen 2018), og 

de isolerte blir pålagt brev- og besøksforbud. Skadevirkningene av isolasjon kan få store 

konsekvenser. Den europeiske torturforebyggelseskomité har påvist alvorlige psykiske 

symptomer hos enkeltfanger som er underlagt isolasjon (Weisser 2012). Skadevirkninger av 

isolasjon kan gi diagnoser, både somatiske (f.eks. lysskyhet og hodepine) og psykiske (fra 

angst og depresjon til psykose) (Kilnes 2016).  

Stortingsmeldingen sier: 

Kriminalomsorgens viktigste utfordring når det gjelder innsatte som blir 

sittende en tid i varetekt, er å forebygge og avhjelpe skadelige virkninger av 

isolasjon. Det skjer først og fremst gjennom menneskelig kontakt og 

meningsfulle aktiviteter (st.meld. nr. 37 2007-2008, 140). 

 Norge har også mottatt kritikk på bruken av langvarig og tilsynelatende vilkårlig bruk av 

isolasjon (NTB 2015). Slik det fremgår i artikkel 3 i EMK «Forbud mot tortur og umenneskelig 

og nedverdigende behandling» så har «den europeiske menneskerettsdomstol lagt til grunn 
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at isolasjonsfengsling i seg selv ikke er i strid med EMK artikkel 3, men at langvarig isolasjon 

kan anses som umenneskelig behandling» (Prop. 108 L 2011-2012, 19).  

Gjennom flere år har det vært et samarbeid mellom KRUS og Oslo fengsel om prosjektet 

«Kvalitet i varetektsarbeidet», det var på bakgrunn av kritikken fra Europarådets 

torturovervåkningskomite (CTP), og en erkjennelse av at varetektsfengsling oppleves som 

særlig belastende for innsatte. Varetekt hadde fått liten oppmerksomhet i kriminalomsorgen 

og skulle bli et eget fagområde. Dette resulterte i brukerundersøkelser for (2001/2002) og 

en håndbok i varetektarbeid (2007). I håndboken står det blant annet at alle fengsler må 

sørge for at det settes inn relevante tiltak overfor innsatte som er isolert eller isolerer seg, og 

de må ha et system for kvalitetskontroll på dette området. Departementet legger til grunn at 

den praksis som er beskrevet i håndboken om varetekt, blir rutine i alle fengsler. Det 

innebærer blant annet flere tiltak som sikrer alle varetektinnsatte aktiviseringstilbud 

(St.meld. nr. 37 2007-2008, 141-142). 

 

En sak hvor Norge har brutt EMK artikkel 3 gjaldt saken om Anders Behring Breivik der 

soningsforholdene hans representerte en krenkelse av artikkel 3 (Ighoubah 2016). De 

avgjørende momentene var «isolasjonens lengde, mangelfull begrunnelse for tiltaket, 

begrensede klagemuligheter og for få kompenserende tiltak» (ibid). Avslutningsvis viser jeg 

til hva retten uttaler seg i saken:  

Videre ble rutinemessige nakenundersøkelser etter lufting i luftegård og som 

ledd i jevnlige uvarslede kontroller av ham ikke ansett som tilstrekkelig 

begrunnet ut fra et sikkerhetsmessig perspektiv. Sett i sammenheng med de 

andre strenge restriksjonene han var underlagt, ble dette ansett som 

nedverdigende behandling i konvensjonens forstand (TOSLO-2015-107496-3). 

Staten ble i den saken frikjent av Borgarting Lagmannsrett av 01.03.2017, 16-111749ASD-

BORG/02, fordi de mente at tingretten hadde tolket uttrykket «umenneskelig eller 

nedverdigende behandling» feil. 
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6.3 Humanistisk menneskesyn 

Stortingsmeldingen har et humanistisk perspektiv. Mennesket er unikt og ukrenkelig. 

Mennesket har rett til å ta egne valg og er ansvarlig for konsekvensene av dem (St. meld. nr. 

37 2007-2008). De innsatte skal være aktører i sitt eget liv både under og etter 

straffegjennomføringen og skal ikke være et objekt for kriminalomsorgen eller andre etater 

for hva de mener og syne er best for ham (ibid, 20). Rettssystemet i Norge utvikles i samspill 

med det internasjonale samfunn og derfor er Norge i større og mindre grad bundet av 

internasjonale konvensjoner, rekommandasjoner og standarder (St.meld. nr. 37 2007-2008, 

26). Folkerettens stilling i norsk rett har fire sentrale menneskerettighetskonvensjoner blitt 

inkorporert gjennom menneskerettsloven. Det er Europarådets konvensjon om beskyttelse 

av menneskerettighetene og grunnleggende friheter (EMK), FNs konvensjon om 

økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, FNs konvensjon om sivile og politiske 

rettigheter. I tilfelle av motstrid med annen lovgivning, vil disse konvensjonene og enkelte 

tilhørende protokoller gis forrang (St.meld. nr. 37 2007-2008, 26). Norge ønsker å være et 

foregangsland når det gjelder å ivareta menneskerettigheter (St.meld. nr. 37 2007-2008, 26). 

I første rekke står Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), og FNs 

menneskerettighetserklæringen, der det står at «alle mennesker er født frie og like 

verdighet og rettigheter» (ibid, 21).  All behandling og rehabilitering skal være frivillig ifølge 

stortingsmeldingen, alt som skjer i rehabiliteringsøyemed må skje frivillig (St.meld. nr. 37 

2007-2008, 20). Videre står det i stortingsmeldingen: 

I en kontekst av tvang som all straffegjennomføring er, uansett om den er 

frihetsberøvende eller frihetsinnskrenkende, kan kravet om frivillighet og 

respekt for andre menneskers valg i praksis by på store utfordringer som 

kriminalomsorgen må håndtere (St. meld. nr. 37 2007-2008, 21). 

Kravet om frivillighet og respekt for andre menneskers valg kan være at en innsatt ikke 

ønsker å behandles, og dermed må kriminalomsorgen respektere dette ønsket. 

På grunn av humanitetshensynet er det grunnlag for å nekte å pålegge urettferdige 

sanksjoner, og gjennom et straffesystem som vil gi en forbryter en ny sjanse om ikke 

kriminaliteten er for grov, vil kunne oppfattes tilstrekkelig humant for å få medborgernes 

aksept (von Hirsch og Jarleborg 2001, 323).  I Norge har fengselssystemet åpen soning og 
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humane forhold. Forholdsmessigprinsippet øker respekten for menneskerettighetene. Om 

den forholdsmessige straff kommer jeg tilbake til i kapittel 7 om rettferdighet. 

Yngve Hammerlin (2015) skriver i artikkelen Et fengsel er et fengsel, men om idelogien som 

ligger bak Kriminalomsorgens institusjoners behandling av fanger, der han blant annet 

analyserer kjernebegrepet humanisme. Hammerlin (2015, 136) skriver blant annet at 

humanisme setter menneskeverdet i sentrum og forutsetter at den enkeltes frihet, integritet 

og verdighet sikres. Hammerlin stiller spørsmålet om fengselssystemet fyller disse kravene. 

Fengselsstraffen i seg selv er frihetsberøvende. 

Thomas Mathiesen var positiv til det humanistiske perspektivet som ble fremstilt i 

stortingsmeldingen da den kom, men var kritisk til hvordan dette skulle praktiseres. Han ser 

likheten mellom et fengsel og en tørketrommel der hvor et eller annet prinsipp blir ofte 

vridd og vrengt under tørking og det kommer ut i den andre enden noe helt annet i praksis 

enn det som var intensjonen (Mathiesen 2011). Det humanistiske perspektivet har sterkt 

krympet på grunn av de jevnlige høye temperaturene i tørketrommelen (fengslet), altså med 

andre ord så har «struktur og organisasjon i fengslet gjort at det som kommer ut – det 

humanistiske prinsippet – blir til noe ganske annerledes enn det man puttet inn» (ibid). 

 

6.4 Rettssikkerhet og likebehandling 

Stortingsmelding nr. 37 (2007-2008, 21) skriver at rettssikkerhet og likebehandling er viktige 

kjerneverdier for kriminalomsorgens virksomhet. Like tilfeller skal behandles likt. 

Forvaltningslovens og straffegjennomføringslovens saksbehandlingsregler skal trygge 

rettssikkerheten til den enkelte og eventuelle unntak skal være saklig begrunnet og skal 

være gjenstand for overprøving og kontroll av overordnede organer. Mye av prinsippet om 

rettssikkerhet og likebehandling har med saksbehandling å gjøre, men departementet mente 

det det kunne ivaretas på andre måter enn en sentral klageinstans. Gjennom omfattende 

retningslinjer som ble gitt for å unngå at avgjørelsene ble overlatt for mye til skjønn kan 

dette ivaretas (Strøm 2012, 17).  
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6.4.1 Rettssikkerhet 

Når det gjelder rettssikkerhetshensynet skriver Ståle Eskeland (2017, 145) at hensynet til at 

borgerne skal kunne forutberegne sin rettsstilling er et sentralt element i 

rettssikkerhetsidealet. Hensynet til at ingen uskyldige skal dømmes til straff, det som 

rangerer høyest og som derfor gjennomgående tillegges større vekt enn hensynene til 

straffverdighet og prevensjon. Rettssikkerhet handler blant annet om at offentlig myndighet 

må ha hjemmel i lov for å kunne utøve makt, det vil si at ingen kan få fengselsstraff uten 

lovlig grunn og at inngripende lover ikke skal gis tilbakevirkende kraft. Dette stadfester 

stortingsmeldingen nr. 37 (2007-2008, 21) med å skrive: 

Selve straffegjennomføringen er uførlig regulert i straffegjennomføringsloven. 

Loven betoner den enkeltes individuelle ansvar for egen rehabilitering, 

samtidig som den setter rammene for kriminalomsorgens maktutøvelse. 

Johs. Andenæs (1996, 45) skriver at når det gjelder rettssikkerhetsproblem og tilbakefall så 

spiller det ingen rolle om straffen er kortere eller lengre, og enten han blir sperret inne i et 

gammeldags fengsel eller sitter inne i en moderne, åpen behandlingsinstitusjon, fordi det 

skaper et alvorlig rettssikkerhetsproblem ved at det er vanskelig å bedømme fangers atferd 

etter endt soning. Det er vanskelig å forutse om den kriminelle tilbøyelighet har endret seg 

under oppholdet, og om resultatet har gitt dårlige eller positive resultater etter 2 måneder, 1 

år eller 5 år. Selv om løslatetidspunktet har kommet så betyr det ikke at den innsatte er rede 

til å komme ut, selv etter 2 år. 

I doktorgradavhandlingen Fangerett: en studie av rettssikkerhet ved fullbyrdelse av 

fengselsstraff til Ståle Eskeland (1989) skriver han at fengselsloven preget i liten grad 

rettssikkerhetsverdier (fengselsloven fra 1958 ble erstattet med straffegjennomføringsloven 

i 2002).  

6.4.2 Likebehandling 

I stortingsmeldingen står det: 

En viktig side ved likebehandlingen er at kriminalomsorgen fører en ensartet 

praksis…Kravet til likebehandling innebærer at like tilfeller skal behandles likt 

(St.meld. nr. 37 2007-2008, 21). 
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Ved likhetsbehandling skal loven tolkes på samme måte i alle saker hvor den kommer til 

anvendelse (Eskeland 2017, 62). Videre skriver han at likhetsbehandling også innebærer at 

handlinger med omtrent samme grad av straffeverdighet skal bedømmes noenlunde likt. 

Likhetsbehandling er forsøkt ivaretatt i lovgivningen gjennom vide strafferammer (ibid). 

Eskeland skriver også: 

Rettssikkerhetskravet likhet består i forskjellsbehandlingen av borgerne i 

lovgivningen skal være saklig begrunnet. Hva som er saklig 

forskjellsbehandling kan det riktignok være delte meninger om (Eskeland 

1989, 63). 

I undersøkelsen til Ingrid Rindal Lundeberg i boken Scandinavian Penal History, Culture and 

Prison Practice (Lundeberg 2017) skriver hun at omtrent halvparten (49 %) av 

respondentene opplevde at det var mye diskriminering i fengslene. Dette gjaldt i særlig grad 

kvinner og utenlandske statsborgere. De følte at de ikke hadde tilgang til de samme 

tjenestene som andre.  

Videre skriver hun (ibid, 266) at noen grupper blir systematisk utelatt og utelukket fra å ha 

en rettighetshaverstatus. Dette skyldes delvis mangel på god, tilpasset informasjon om 

innsattes rettigheter. Spesielt for sårbare grupper og minoriteter er dette et problem. Særlig 

berøvede innsatte kan få hardere straff på grunn av at de er i mindre stand til å forsvare seg 

på riktig måte og benytte seg av mulighetene de har til rådighet i systemet (Lundeberg 2017 

266). Her ser vi at likebehandlingen ikke er i tråd med hva stortingsmeldingen sier hva 

kriminalomsorgen skal legge vekt på av likebehandling og innsattes egne opplevelser 

(undersøkelsen til Rindal Lundeberg).  

Stortingsmeldingen er klar på at den framtidige organiseringen må «sikre god… 

rettssikkerhet og likebehandling…». I tillegg sier stortingsmeldingen (nr. 37 2007-2008, 109) 

at straffegjennomføringsloven er i overensstemmelse med moderne lovgivning utformet 

med en rekke skjønnsbestemmelser. Det legges blant annet vekt på «alminnelig 

rettsoppfatning», «særlige grunner», «sikkerhetsmessig forsvarlig» og «sannsynlig» og dette 

kan gjøre at det kan skape ubegrunnet forskjellsbehandling og usikkerhet hos de som skal 

anvende loven. Samtidig mener Departementet at skjønnsutøvelse i lovgivningen i dag i liten 
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grad gir innsatte et dårligere tilbud enn det de ville få med en lovgivning med mindre 

skjønnsutøvelse. (St. meld. nr. 37 2007-2008, 109).  

6.5 Normalitetsprinsippet 

Normalitetsprinsippet er også en av pilarene til kriminalomsorgen og handler om at de 

domfelte har akkurat de samme rettighetene som de øvrige borgerne. Det er et bærende 

prinsipp for straffegjennomføringspolitikken (st.mld. 2007-2008). I stortingsmelding nr. 37 

(2007-2008, 22) skriver at tilværelsen under straffegjennomføringen skal så langt som mulig 

være lik tilværelsen ellers i samfunnet og selve frihetsberøvelsen som er straffen. For å lette 

tilbakeføringen til samfunnet vesentlig så må forholdene under straffegjennomføringen 

legges til rette (ibid, 22). Hvis det er sikkerhetsmessig forsvarlig så kan domfelte komme ut 

på dagtid og ta del i samfunnets tilbud sammen med andre borgere. Dette er et 

rehabiliterende tiltak og kalles for frigang, som er kostnadseffektivt (ibid). Gjennom skole og 

arbeid skal det være så normal tilværelse som mulig. Normalitetsprinsippet gjelder ikke bare 

for de innsatte i fengslet, men stiller også krav til de ansatte (Skomakerstuen 2012, 19). 

Tilsatte i kriminalomsorgen og forvaltningssamarbeidsetater skal være rollemodeller for god 

oppførsel og gi tilbakemelding på en tilsvarende måte som de innsatte vil møte ute i 

samfunnet (St. meld. nr. 37 2007-2008, 108). Yngve Hammerlin (2015, 141) skriver at 

normaliseringen er begrunnet i praktisk sett i humane krav, rettigheter, progresjonssoning, 

differensiering, en «sømfri kriminalomsorg» og «tilbakeføringsgarantien» 

(tilbakeføringsgarantien finnes ikke lenger) osv. Stortingsmeldingen stadfester at tiltak og 

ordninger kan begrense skadevirkningene ved straffen: 

Det kan være viktig og hensiktsmessig å rettighetsfeste tiltak og ordninger 

som kan begrense skadevirkningene i straffen og bedre mulighetene til 

kriminalitetsfritt liv etter straffegjennomføring (St.meld. nr. 37 2007-2008, 

109). 

6.6 Utdanning 

Stortingsmelding nr. 37 (2007-2008, 61) viser til at 10% av de innsatte har lærevansker. 

Innsatte har samme rett på utdanning på lik linje som den øvrige befolkningen 

(Kriminalomsorgen u.å.b). I undersøkelsen om «Innsattes levekår 2014» (Killengreen Revold 
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2016) kom det frem at innsatte har et svært lavt utdanningsnivå sammenliknet med den 

øvrige befolkningen. Lavt utdanningsnivå er fullført grunnskole. 

I fengsel kan de innsatte ta utdanning. Opplæringen gis av den lokale videregående skole og 

er den samme som utenfor (Heggø, Magnusson Lydvo og Sønsterud oppdatert 2013). Videre 

i artikkelen (oppdatert 2013) står det at mange av innsatte mangler grunnleggende 

ferdigheter som lesing, skriving, regning og bruk av IKT som gjør det vanskeligere å få jobb 

etter soning. Det er viktig at motivasjonen til de innsatte er høy når de skal utdanne seg og 

at de ikke opplever hindring for å gå i gang med utdanning (Manger, Eikeland og Asbjørnsen 

2016). I rapporten til Terje Manger, Ole Johan Eikeland og Arve Asbjørnsen (2016, 52) har de 

funnet ut at den ene hovedmotivasjonen til innsatte som er under utdanning er knyttet til å 

få lønnet arbeid og et bedre liv etter soning. Videre skriver de at en uklar fremtid, full av 

hinder, og tanken på at en utdanner seg til arbeidsløshet, er nedbrytende for motivasjonen 

til utdanning. Utdanning kan hjelpe de innsatte til å se lysere på fremtiden selv om 

utdanning ikke automatisk sikrer en innsatt jobb å gå til (Skoglund 2012). Skolevesenet 

fanger ikke opp at folk har forskjellige tilnærminger og lærer ulikt (Thomsgård 2017). På 

bakgrunn av dette mister arbeidslivet veldig god arbeidskraft på grunn av måten 

skolesystemet er lagt opp på. I undersøkelsen til Mathias Killengreen Devold (2015) skriver 

han om at utdanning gir utvidet jobbmuligheter, og gir et sosialt nettverk og er en viktig del 

av identiteten. Stortingsmeldingen nr. 37 (2007-2008), 62) refererer til Eikeland, Manger og 

Diseth (2006) når de skriver at 83,7 % av de innsatte under 25 år har ikke fullført treårig 

videregående opplæring. 

Stortingsmeldingen sier: 

Alle som sitter i fengsel skal tilbake til et liv i samfunnet, og da er de 

alminnelige måtene for opplæring av den grunn helt sentrale for 

undervisningstilbudet i kriminalomsorgen. Opplæringen skal sette eleven i 

stand til å bidra i arbeid og utvikling av samfunnet (St.meld. nr. 37 2007-2008, 

111). 

 Opplæringen gjør at de får kompetanse til å kunne utføre de ulike oppgavene som finnes i 

arbeidslivet. 
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Thomas Mathiesen (2007, 49) skriver at skolevirksomheten i fengslene har blitt videre 

utbygd gjennom 1970- og 1980-årene og fram til 2000-tallet. Ifølge Kriminalomsorgen (U.å. 

c) er det Kunnskapsdepartementet som har det overordnete ansvaret for folks skolegang i 

Norge, også for dem i fengsel. I 2011 var det 8000 innsatte som hadde hatt en eller annen 

form for opplæring (ibid). 

6.7 Arbeidstrening i fengsel 

Stortingsmelding nr. 37 (2007-2008, 110) understreker at «målet med arbeidsdriften er å 

bedre kvalifikasjonene for arbeid etter løslatelse, aktivisering av alle innsatte.» I fengsel er 

det tilbud om ulike typer arbeid, ment som arbeidstrening (Kriminalomsorgen u.å.a). Are 

Thomsgård i LO (Thomsgård 2017) mener at arbeidet i fengselet må være relevant i forhold 

til samfunnet og det arbeidslivet som venter når man kommer ut, å være forberedt til 

arbeidslivet og for å kunne håndtere arbeidsoppgavene i arbeidslivet. For eksempel 

pallesnekring og sy på symaskiner er ikke relevant. Maskiner og digitalisering er eksempler 

på det som må forberedes på. Måten å forberede seg på er at virksomheter kommer inn i 

fengselet for å tilrettelegge arbeidsplasser som er samstemte med de arbeidsoppgavene 

som er ute i arbeidslivet. Det bidrar til kvalitet på arbeidskraften når de kommer ut sa Are 

Thomsgård i LO (2017). Stortingsmeldingen nr. 37 (2007-2008, 110) sier det samme: «Å 

styrke innsattes tilknytting til arbeidslivet, er viktig for å legge til rette for et liv uten 

kriminalitet etter løslatelse». Stortingsmeldingen sier også at arbeidsdriften skal være en 

integrert del av rehabiliteringsarbeidet i fengslene (ibid). 

Thomas Mathiesen (2007, 46) skriver at i dag er det «aktivitetsplikt» i fengslet. I 

straffegjennomføringsloven § 18 gjelder det «Arbeid, opplæring, program eller andre tiltak.» 

Som nevnt bør arbeidet være så lik arbeidslivet. Stortingsmeldingen skriver at det ikke finnes 

systematisk forskning på arbeidsdriften i norske fengsler.  

I 2009 kom det ut en artikkel (Bhuller, Dahl, Løken og Mogstad 2016) hvor det har blitt gjort 

et omfattende arbeid i perioden 2005-2009 av 22 000 domfelte og hvor de er fem år etter 

dom. I artikkelen skrives det at det norske fengselssystemet har lykkes med å motvirke 

kriminalitet og oppmuntre til sysselsetting, hovedsakelig på grunn av endringer i oppførselen 

til personer som ikke hadde jobb før de ble satt inn i fengsel, for disse hadde lave 

utdanningsnivåer og arbeidserfaring (ibid, 3). Det vanligste opplæringsprogrammet var på en 
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skjermet arbeidsplass, hvor arbeidsgiveren mottar et midlertidig tilskudd (normalt opptil et 

år) for å trene personen og eksponere de for ulike jobber. Arbeidstrening er spesielt rettet 

mot de som trenger arbeidserfaring for arbeidsmarkedet. Konklusjonen i artikkelen er at 

studie viser at fengselstiden med fokus på rehabilitering kan være forebyggende, men at 

resultatet viser også at fengslet ikke nødvendigvis innebærer å være forebyggende i alle 

tilfeller. Kriminalomsorgen har også gjort tiltak for å motivere de innsatte til å ta utdanning, 

delta i program mv., det er at de innsatte som er sysselsatt i arbeidsdriften, mottar samme 

beløp i dagpenger som innsatte under opplæring eller som deltar i andre tiltak (St.meld. nr. 

37 2007-2008, 111).   

6.8 Oppsummering 

Stortingsmeldingen har et humanistisk perspektiv på straffegjennomføringen. 

Kriminalomsorgen må forholde seg til internasjonale lover som har forrang. De må blant 

annet forholde seg til EMK artikkel 3 der det står: «Forbud mot tortur og umenneskelig og 

nedverdigende behandling». Norge har fått kritikk fra Europarådets torturkomité for å bruke 

isolasjon for ofte, det som har framkommet i forhold til norsk praksis ved bruk av varetekt og 

restriksjoner, sier stortingsmeldingen bør følges opp med mer dokumentasjon og forskning 

(St.meld. nr. 37 2007-2008, 89). Skadevirkningene av isolasjon kan få store konsekvenser for 

de som sitter i varetekt over tid. Det europeiske menneskerettslige prinsipp sier at man skal 

kun benytte frihetsstraff som siste utvei på grunn av fengslets utbredte skadevirkninger 

(Engbo og Smith, 51). For å kunne utøve makt må offentlig myndighet ha hjemmel i lov. 

Stortingsmeldingen (nr. 37 2007-2008, 21) skriver at kravet til likebehandling innebærer at 

det like tilfeller skal behandles likt, men i undersøkelsen til Ingrid Rindal Lundeberg 

(Lundeberg 2017) viste at det var mye diskriminering i fengslene. Dette gjaldt i stor grad 

kvinnene og utenlandske statsborgere. De følte at de ikke hadde tilgang til de samme 

tjenestene som andre. Ifølge stortingsmeldingen er målet med arbeidsdriften å bedre 

kvalifikasjonene for arbeid etter løslatelse i form av ulike typer arbeid. Are Thomsgård 

(Thomsgård 2017) mener at arbeidet i fengslet må være relevant i forhold til samfunnet og 

det arbeidslivet som venter når man kommer ut. Pallesnekring og sy på symaskiner er ikke 

relevant. 
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7 Rettferdighet 

7.1.1 Innledning 

Rettferdighet handler om å få straff som fortjent. På denne bakgrunn mente Mathiesen 

(2007, 173) at heri lå begge betenkningers rettferdighetsperspektiv (gammel og ny 

klassisme), og at det på denne bakgrunn settes opp straffeskalaer for ulike lovbrudd. Thomas 

Mathiesen (2007, 173) skriver at straffene skulle gjøres proporsjonale med lovbruddenes 

grovhet, hvor han oversetter ordet «proporsjonal» til «forholdsmessig». I tillegg skriver han 

(ibid): «Poenget var å få straffene til å stå i riktig eller rimelig forhold til lovbruddenes 

grovhet.»  I Stortingsmeldingen stadfestes det at ingen skal sone under strengere forhold 

enn nødvendig. Ragnar Hauge (1996, 20) sier at straffen skal gjenopprette rettferdigheten. 

Emile Durkheim hevder at man ikke straffer forbryteren for straffens skyld, men for at 

vedkommende skal lide, det er rettferdig at vedkommende lider (Østerberg 107).  I 

stortingsmeldingen nr. 37 (2007-2008, 20) beskrives det hvordan lovbrudd kan skape følelse 

av urett, frykt eller aggresjon. Dette gjelder de som rammes direkte, men avhengig av 

lovbruddenes art så kan også andre oppleve at slike følelser oppstå i en videre krets, for eks. 

et nabolag eller hele befolkningen. Når et lovbrudd har blitt begått må de krenkende 

følelsene til den kollektive bevissthet gjenopprettes og da blir straffen sett på som 

samfunnets kollektive hevn. Dette fordi forbrytelser, ifølge Durkheim, må forstås som 

krenkelse av samfunnets kollektive følelser (Dalberg-Larsen 2013, 266). Emile Durkheim sier 

at de «følelsene som krenkelse utgjør av en kriminell handling, er at de atskiller seg kun fra 

de andre ved det forhold, at de er felles for det store gjennomsnitt av individer i det samme 

samfunn» (Durkheim 2000, 95). Disse følelsene fremkalles når enhver krenkelse retter seg 

mot den krenkende part (ibid, 114). For eksempel hisser vi oss opp, vi blir vrede på han, og 

disse følelsesreaksjonene mener Durkheim at det ikke er uunngåelig å ikke omsette i 

handling som å ta avstand fra ham, utelukke ham fra samfunnet osv. (ibid). Forbrytelser er 

handlinger som fordømmes av individene av et hvert samfunn (Durkheim 2000, 95). I det 

norske samfunnet blir også forbrytelser dømt og forbryteren får sin straff. 

 Reglene som strafferetten håndhever er inngravert i alles bevissthet og alle menneskene 

kjenner til dem og føler at de er velbegrunnet (ibid). Emile Durkheim mente at «avstraffelsen 

av avvikere var et middel til å fremme et større mål og må følgelig vurderes ut fra hvorvidt 

den reelt tjener dette formål» (Dalberg-Larsen 2013, 267). 
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I dette kapittelet vil jeg ta for meg den forholdsmessige straffen, rettferdig gjengjeldelse, 

straffverdi, prinsippet om at man har gjort opp for seg og restorative justice. 

7. 2 Den forholdsmessige straff 

Varetekt er frihetsberøvelse fra det å gå fra mistanke til å bli funnet skyldig. Dette har med 

den forholdsmessige straff å gjøre som jeg vil komme innpå nedenfor. 

Emile Durkheim (1902, 94) går også innpå at den grad av skadelighet som den utviser, må stå 

i et passende forhold til styrken repression, som den rammes av. Videre skriver han (ibid):  

«…den alminnelige sikkerhet ville vært truet i fremtiden, hvis handlingen forblir 

ustraffet; men hvis man setter størrelsen av denne fare, hvor virkelig den enn er, i 

forhold til straffen, er misforholdet åpenbart.» 

Durkheim viser her at straffen må stå i forhold til den skaden som har voldt. Hauge (1996, 

325) skriver også at straffens størrelse skal bestemmes av lovbruddets straffverdighet. 

Videre skriver han at kravet om forholdsmessighet innebærer også at straffen skal være 

strengere jo mer straffverdig lovbruddet er. Men han skriver at det kan bli store problemer 

ved at lovbruddene skal rangeres i forhold til hverandre på grunnlag av straffverdighet. 

Hauge (1996, 327) konkluderer med at i og med at:  

Det ikke finnes objektive kriterier for å fastsette ulike handlingers 

straffverdighet i forhold til hverandre, innebærer en straff fastsatt ut fra en 

straffverdighetsvurdering ikke noen garanti for at straffen er mer rettferdig 

eller mer rimelig enn en straff fastsatt ut fra andre prinsipper. 

I Norge har vi varetektsfengsling, men som stortingsmeldingen skriver at varetektsfengsling 

er ikke straff, fordi det foreligger ingen dom for de forhold som saken gjelder. 

Stortingsmeldingen refererer til statsadvokat Johan Øydegaard ved Riksadvokatembetet som 

skriver følgende i en artikkel i «Kvalitet i varetektsarbeidet», del 3 (Danielsen & Karlsen, 

2008): 

«Varetekt er et onde særlig fordi: Frihetsberøvelsen finner sted uten at det er konstatert at 

den varetektinnsatte er skyldig i et straffbart forhold – vedkommende er bare mistenkt. Det 

vil etter omstendighetene kunne foreligge ikke ubetydelig risiko for at den 
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varetektsfengslede er uskyldig. Dersom grunnlaget for mistanken senere faller bort, vil 

varetekten naturligvis kunne oppleves som et urettferdig og personlig belastende» 

(Danielsen & Karlsen 2008, referert i st. meld. nr. 37 2007-2008, 140).  

Urettferdigheten i dette er at de har fått en straff som de ikke har fortjent og som er 

uforholdsmessig. Dette gjelder kun om mistanken faller bort vel og merke. 

Hauge (1996, 328) skriver i forbindelse med at behandlingsideologiens fall fra slutten av 

1960-årene og utover 1970-år, så burde ikke straff benyttes i større utstrekning enn det som 

var nødvendig ut fra rettferdighetshensyn, fordi «straff ikke kunne begrunnes med at den 

førte til resosialisering av lovbryterne», fordi straffen hadde skadevirkninger for dem som 

ble utsatt for den. Emile Durkheim mener at straffen er en utsoning av fortiden (Durkheim 

2000, 106). Den skyldige bør lide for det onde han har gjort i samme grad som han har gjort 

ondt (ibid). 

Emile Durkheim mener at staffens natur ikke har endret seg vesentlig. Behovet for hevn er 

bedre styrt i dag enn tidligere sier han (Durkheim 2000, 108). Det at hevnen er styrt bedre er 

at den ikke er tilfeldig, den rammer ikke uskyldige (ibid). 

I Riksadvokatens høringsnotat (2017, 3) står det: «De senere år har forholdsmessighet i ulike 

sammenhenger blitt tillagt økende betydning for spørsmålet om hva som er riktig straff, også 

i sin mer rene form, løsrevet fra nyttevirkningen av mentalhygiene, trygghetsfølelse, 

symbolfunksjon og sosial ro.» I dag er straffen basert på ulike grader av hvorvidt hvor stor 

den straffbare handlingen er som har blitt begått. For eksempel drap må straffes hardere 

enn en trafikkforseelse.  

Andrew von Hirsch og Nils Jarleborg (2001, 320) skriver at det ikke er noen naturlig grunn til 

at forbryteren fortjener lidelse eller ubehag (blir påført samme lidelse som han har påført) 

som i talionsprinsippet. Proporsjonalitetsprinsippet er et restriktivt prinsipp som Hirsch og 

Jarleborg (ibid) beskriver som at noen straffer er urettferdige, men innenfor noen grenser er 

alle straffer like rettferdige. Ved at noen straffer er urettferdig er at f.eks. at en person med 

lite penger får like stor bot som en med mye penger.  
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7.2.1 Rettferdig gjengjeldelse 

I stortingsmeldingen står det: 

Senere ble straffen et samfunnsanliggende hvor man bygget på prinsippet om 

rettferdig gjengjeldelse. Kriminalitet kan enklest forklares med at det er det 

som staten til enhver tid belegger med straff (St. meld. nr. 37 2007-2008, 30). 

Emile Durkheim nevner gjengjeldelsesprinsippet i boka Om den sociale arbejdsdeling (2000). 

Han mener at det bør være en likevekt mellom de to forhold (straff og ugjerningen). Straffen 

skal utsone fortiden, og straffen graderes etter forbrytelsesens alvor og ikke ut fra 

hensiktsmessighetsbetraktninger (Østerberg 1983, 108). Ragnar Hauge (1996, 19) skriver at 

både det mosaiske talionsprinsippet om «øye for øye, tann for tann» og det germanske 

blodhevnsinstituttet bygger på synspunktet om at straffen er en form for gjengjeldelse. 

Videre skriver han at «man straffer på grunn av oppfatningen at visse handlinger fortjener 

straff, uten hensyn til om straffen virker til å forhindre fremtidig kriminalitet eller ikke» (ibid, 

19). Gjengjeldelse og forholdsmessig straff er inne på mye av det samme. Thomas Mathiesen 

(2007, 202) mener at krenkelsene til offeret og krenkelsen som den kriminelle blir utsatt for 

når det gjelder frarøvelse av frihet, goder og tjenester når han settes i fengsel er ikke 

sammenlignbare fordi de er så forskjellige, og i hvert fall ikke på en sammenliknbar måte 

som kan danne grunnlag for straffverdier, straffeskalaer og proporsjonalitet eller likevekt i 

avstraffelse. Han mener at flere faktorer spiller inn og subjektiv opplevelse, at den 

proporsjonale rettferdigheten, likevektsrettferdigheten, bryter sammen. 

Gjengjeldelsesstraffen kan også sammenlignes med som et menneske sår, skal det høste. 

Johs. Andenæs (1996, 12) skriver at bevisst eller ubevisst kan det være hevnfølelser som 

ligger bak et krav om at uretten må få sin straff. Hevnlyst ligger også dypt i 

menneskenaturen (gjengjelde ondt med ondt). Straffen skal ikke bare være nyttig, men den 

skal også føles rettferdig (ibid, 15). Det kan være vanskelig å definere hva rettferdig straff er. 

Det er ikke lett å skille mellom rettferdighet som begrunnelse for straff og som begrensning 

for straff (Andenæs 1996, 16). Videre skriver Andenæs ibid):  

Ved avgjørelsen av hva som er rettferdig straff for et lovbrudd, vil man 

sammenligne både med overtredelser innenfor samme kategori. Dette kan 

tjene både til skjerpelse og til formildelse av straffen. 
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For eksempel spiller straffen en underordnet rolle når det er snakk om ugjerninger som 

mord. Ved å straffe forbryteren bidrar samfunnet til at folk får en slags ro og opplevelse av 

rettferdighet. Straffen har en mentalhygienisk funksjon (Andenæs 1996, 19). Denne 

mentalhygieniske funksjon omtaler Ragnar Hauge som at straffen har en gjenopprettende 

funksjon i boken Straffens begrunnelser. Hauge viser til Buchanan og Mathieu (1989:13 i 

Hauge 1996, 21) der straffen er nødvendig for å rette opp den ubalanse som er skapt ved 

lovbruddet. Det er ikke like tungt å bære for dem som er rammet av lovbruddet når 

lovbryteren blir straffet (ibid). Denne mentalhygieniske/gjenopprettende funksjon som 

straffen har er en annen virkning av straffen. 

I ulike saker er det ikke bare prevensjon retten går ut i fra, men også rettferdighet. De kan ha 

sympati med lovbryteren og for eksempel gi det minstemål av gjengjeldelse som må til ut fra 

en rettferdighetstankegang. 

I boken Menneske og straff (Leer-Salvesen 1991) som omhandler om vi straffer fordi de er 

skyldige eller fordi de er farlige, bruker Paul Leer-Salvesen blant annet 59 dommer og 

kjennelser fra Høyesterett i Norge avsa i drapssaker i perioden 1980-1989, samt referater 

som er gitt i Norsk Retstidende. Når det gjelder gjengjeldelse så tar han et eksempel fra Rt 

1982/s. 1256 der en familiefar dreper kone og begge barna sine i et ekteskap som der alt 

syntes å være harmonisk, og omstendighetene som sådan ikke skulle tilsi at det skulle bli 

begått drap, men han drepte på grunn av oppsigelse av jobben og som førte til økonomiske 

problemer, og frykt for at de egentlige grunnene til oppsigelsen skulle bli kjent, og 

selvmordstanker. Drapet ble sett på som uforståelig, og familiefaren ble dømt til 21 års 

fengsel for overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Leer-Salvesen mener 

at det er rettferdig gjengjeldelse som ligger bak straffen. Han mener at Individual-preventive 

grunner ikke kan være grunnlaget, og at han kommer aldri noensinne igjen til å bli en fare for 

sine omgivelser. Det ville også være vanskelig å anvende allmenn-prevensjon når det neppe 

finnes noen andre samfunnsborgere som lar seg friste til å begå lignende handlinger om han 

straffes mildt, eller som lar seg avskrekke om han straffes strengt. Leer-Salvesen (1991, 166) 

konkluderer med at retten føler at det ikke er mulig å komme utenom 21 år. Grusomme 

handlinger må gjengjelde med strengeste mål. Ikke på grunn av at det fremstår nyttig, men 

på grunn av at det er nødvendig i forhold til et annet regnskap - kanskje et moralsk regnskap. 
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Paul Lee-Salvesen (1991, 166-167) konkluderer med at de norske høyesteretts-dommene for 

drap i perioden 1980-1989 er preget av forestillingen om straff som rettferdig gjengjeldelse. 

Selv om begrepet gjengjeldelse ikke nevnes i domsgrunnene ligger det allikevel til grunn i 

avgjørelsen. 

Emile Durkheim (Durkheim 2000, 107) mener at det «strafferettslige hierarki burde kunne 

innebære et lite antall grader: straffen burde kunne variere etter om den kriminelle er mer 

eller mindre forherdet.» Han mener at vi har forblitt tro mot gjengjeldelsesprinsippet bare at 

vi forstår det i en mere opphøyet betydning enn tidigere (ibid). Det vi hevner som den 

kriminelle utsoner er den krenkelse av moralen som er skjedd (ibid) 

7.3 Straffverdi 

I stortingsmeldingen nr. 37 (2007-2008, 93) skriver:  

Departementet vil øke straffene for drap, voldtekt, alvorlig vold og overgrep 

mot barn. Det skal reageres strengt på kyniske, alvorlige forbrytelser og 

organisert kriminalitet».  

Også Thomas Mathiesen (2007, 175) mener at straffverdien for lovbrudd på den personlige 

integritet, særlig voldsforbrytelser, bør på den annen side settes høyere enn i dag. Han 

mener at det samme bør straffeverdien for miljølovbrudd og narkotikalovbrudd. 

Stortingsmeldingen (ibid, 103) skriver også at: «Hvilke straffer vi skal ha, og hvor streng straff 

ilegges, reguleres i straffeloven». 

Begrepet «straffverdi» brukes om hvor streng straffetrussel som bør oppstilles i de ulike 

straffebudene (NOU 2002:4, Ny straffelov, 152). 

I «meninger» i VG (2017) ble det skrevet at Solberg-regjeringen har i Sundvolden-

erklæringen som mål å heve straffenivået i Norge. Sommeren 2017 la regjeringen frem et 

forslag for Stortinget om å øke maksstraffen til 26 års fengsel for grove forbrytelser. 

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener på sin side at straffenivået nå er tilstrekkelig høyt. Han 

mener at verdien av en human og moderat strafferettspleie kan vanskelig overvurderes. 

Norge går for å ha lave straffenivåer, men likevel så går antall lovbrudd ned. Den høyeste 

straffen Norge har er 21 år. I odelstingsproposisjonen nr. 90 (2003-2004), 140, 141) var 

spørsmålet om maksimalstraffen bør heves fra 21 til 30 år ved tre enkelte tilfeller: ved 



66 

 

sammenstøt av grove lovbrudd, krigsforbrytelser, folkemord osv. og ved enkelte andre 

enkeltstående grove lovbrudd. Stortingsmeldingen nr. 37 (2007-2008) skriver ikke noe om å 

heve den generelle maksimum av straffene, men skriver at departementet har vurdert 

hvorvidt den generelle minstestraffen fra 14 dager ubetinget fengselsstraff til 30 dager bør 

heves. Stortingsmeldingen (ibid, s. 107) konkluderer med:  

Departementet vil ikke gå inn for en generell heving av minstestraffen for 

ubetinget fengselsstraff fra 14 dager til 30 dager. 

 De begrunner det med: «Med tanke på de problemene man i del tilfeller har med 

gjengangere med mindre vinningskriminalitet, vil det kunne bli en for stor belastning på 

enkelte lokalsamfunn om adgangen til fengsling bortfaller» (ibid). Samtidig så skriver 

stortingsmeldingen at «korte fengselsstraffer ivaretar ofte ikke formålet med straffen på en 

god måte og kan være uheldig for den sosiale rehabiliteringen» (St.meld. nr. 37 2007-2008, 

107). Det er en stor risiko for at den «domfelte sitter igjen med negative erfaringer fra 

straffegjennomføringen, og som heller øker enn minsker risikoen for en videre kriminell 

atferd» (ibid). 

Stortingsmeldingen (ibid) skriver at departementet også vurderer å foreslå at ruspåvirket 

kjøring skal straffes med betinget dom med program og at minstestraffen for ubetinget 

fengsel skal heves for fartsovertredelser og bruk og besittelse av narkotika, og at disse 

lovbruddene vil få andre reaksjonsformer. 

 

Thomas Mathiesen (2007) nevner tre rettferdighetsprinsipper: 

1.  Utgangspunktet er lovbruddenes grovhet eller forkastelighet. 

2. Til lovbruddenes grovhet eller forkastelighet tilordnes straffverdier, det vil si hva 

lovbruddet fortjener i straff. Straffverdien er et mål på hvor alvorlig lovbruddet er. 

Man kommer fram til straffverdien ved å se på lovbruddets grovhet eller 

forkastelighet relativt til andre lovbrudd. 

3. På grunnlag av straffverdiene som er tilordnet de ulike lovbruddene, og som altså 

angir hvor alvorlig lovbruddene er, bygges i sin tur straffskalaer proporsjonalt med 

lovbruddenes grovhet/forkastelighet. Den straffverdi som kommer til uttrykk i 
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straffeskalaene er lovbruddenes abstrakte straffverdi. Til det enkelte lovbrudd 

tilordnes en konkret straffeverdi (Mathiesen 2007, 174-175). 

Mathiesen (2007, 175) skriver at «vanlig» rettferdighetstenkning tar hensyn til mange 

forskjellige forhold, og grunner seg på helhetsbetraktninger. 

7.4 Prinsippet om at man har gjort opp for seg 

I stortingsmeldingen står det: 

Når en kriminell har gjennomført straffen sin, så har han eller hun gjort opp 

for seg. Likevel, bedrifter ser skeptisk på de som har kommet ut fra fengsel og 

ønsker ikke å ansette dem. De straffedømte skal føle at de har gjort opp for 

seg når de har sonet straffen og skal kunne gå videre med livet sitt etter 

straffegjennomføringen. Kriminalomsorgen og andre etater har en viktig 

oppgave å bidra til at de domfelte får nye muligheter til integrering 

(Stortingsmelding nr. 37 2007-2008, 22).  

Restorative justice er viktig og stortingsmeldingen (2007-2008, 22) skriver at den bør i større 

grad tas i bruk under straffegjennomføringen. «Det vil kunne bidra til at innsatte kan få en 

forsterket følelse av at han virkelig har gjort opp for seg og kan komme videre med livet sitt» 

(St. meld. nr. 37 2007-2008, 22). Det er også viktig å understreke at selv om vedkommende 

har gjort opp for seg ved den idømte straffen, så vil han alltid bære straffen i seg 

(eksistensiell straff), altså om en person har begått et drap så vil han alltid ha et liv på 

samvittigheten og på den måten bære med seg straffen resten av livet (Leer-Salvesen 1991, 

165). Stortingsmeldingen skriver: 

Bruk av konfliktråd er en reaksjon som ofte benyttes i forbindelse med mindre 

alvorlige lovbrudd. Ofrene blir her ivaretatt ved at de involveres i prosessen 

gjennom megling, og reaksjonen har ofte en gjenopprettende funksjon ved at 

gjerningsmannen gjør opp for seg (St.meld. nr. 37 2007-2008, 159). 

7.4.1 Restorative Justice 

Det norske straffesystemet bygger på tanken «Restorative justice». Stortingsmeldingen 

(2007-2008, 160) henviser til Mark Umbreit (1999) hvor han definerer Restorative justice: 
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Restorative justice gir en annerledes ramme for forståelsen av og reaksjonene 

på kriminalitet. Kriminalitet forstås som skade mot individer og småsamfunn i 

stedet for et brudd på en lov og en krenking av staten. De som er mest berørt 

av kriminaliteten - ofrene, lokalsamfunnets medlemmer og gjerningspersonen 

– oppmuntres derfor til å spille en aktiv rolle i reaksjonsprosessen. 

Gjenoppretting av de følelsesmessige og materielle skadene er mye viktigere 

enn dagens fokus på straff av gjerningspersonen (Mark Umbreit 1999). 

 

Restorative justice baseres på tre hovedprinsipper: 

1. Samfunnets reaksjon på en kriminell handling bør bidra til å gjenopprette så mye som 

mulig av den skaden offeret har blitt utsatt for. 

2. Gjerningspersonen bør forstå konsekvensene av sine handlinger og bli oppfordret til 

å ta ansvaret for dem. 

3. Offeret skal få anledning til å fortelle gjerningspersonen spørsmål og deretter 

sammen med gjerningspersonen finne den beste fremgangsmåten for gjenoppretting 

av skaden (St. meld. nr. 37 2007-2008, 160). 

Lovbryterne skal holdes direkte ansvarlig overfor de personene de har skadet, og 

gjenopprette, i det omfang det er mulig, de emosjonelle og materielle tapene til ofrene, 

dette skal skje gjennom å tilby gjennom en rekke muligheter for dialog, forhandling og 

problemløsning (Armour 2012, 26). Dette tar også stortingsmeldingen opp: «Ved 

domstolsbehandlingen av straffesaker reagerer samfunnet med å straffe gjerningspersonen, 

og det bidrar sjelden til å reparere de ikke-materielle sakene, relasjonene eller det 

samfunnet som er berørt» (St.meld. nr. 37 2007-2008, 160). 

Marilyn Armour (2012, 26) skriver at restorative justice dukket opp tidlig på 1970- tallet 

siden alternative tilnærminger til rettsprosessen ble en nasjonal trend. Den oppstod parallelt 

med offerets rettighetsbevegelse som tok større grad i involveringen av forbrytelsesofre i 

straffeprosessen, samt bruk av tilbakebetaling som kompensasjon for tap. Møtene som 

praktiseres fokuserer på hva som skjedde (handlingen), identifisere det, og få til en felles 

forståelse, ofte med å komme til en enighet om hvordan eventuelle resulterende skader vil 
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bli reparert (ibid). Skadene forstås av stortingsmeldingen som skade på materiell, skade på 

relasjoner, ubalanse, tillit og følelser (St.meld. nr. 37 2007-2008, 162). Dette skal gjøre at 

gjerningspersonen skal få mulighet til å forsøke å gjøre opp for sine ugjerninger såfremt 

gjerningsmannen er kjent (ibid). 

Armour (2012, 65) skriver om bevis på effektivitet ved restorative justice. Hun viser til en 

etnografisk studie hvor 80 prosent av deltakerne rapporterte at dialogprosessen hadde en 

dyp effekt på deres liv. Å gi slipp på hat var en viktig faktor. Viktige faktorer for lovbryterne 

inkluderte å være ansvarlig, å se sitt offer som menneske, forstå effektene av deres 

handlinger, kunne gi noe tilbake og være mer åpne for sine egne følelser. 

Restorative justice bør ha en sentral plass i framtidens måte å reagere på lovbrudd på ifølge 

departementet (St.meld. nr. 37 2007-2008, 164). Ved denne måten kan gjerningsmannen 

vise anger, gi en forklaring på det som skjedde, si unnskyld osv. samtidig som at offeret kan 

ytre sinne, sorg, engstelse osv. (ibid). 

7.5 Den alminnelige rettsoppfatning 

I stortingsmeldingen kapittel 3.6 (2007-2008, 22) handler det om den alminnelige 

rettsoppfatningen., altså hva slags syn folk har til straffenivå. Lov og dom bygger på den 

alminnelige rettsfølelse (Olsen 2007). «Den alminnelige rettsfølelse handler om folks 

oppfatning av det som oppleves som rett eller galt innenfor det juridiske feltet», sier 

nestlederen Jan Arild Ellingsen i FRP (ibid), altså det folk oppfatter som rettferdig. Det er 

dommerne i Høyesterett til syvende og sist som bestemmer hvordan vi skal straffes (ibid). 

Det viser seg at det er vanskelig å vite hva den alminnelige rettsfølelse er. 

Advokatforeningens leder Anders Christian Stray Ryssdal sier at når jurister påberoper seg 

allmennhetens rettsfølelse, kan det være at de bare ser seg selv i speilet (Olsen 2007). 

Legdommer Cecilie Wetlesen Borge mener at om den alminnelige rettsfølelse så kan hun 

bare anta og ikke vite (ibid). 

I den alminnelige rettsoppfatningen ligger et element av gjengjeldelse, skriver Steinar 

Schjetne i Hamar Arbeiderblad (2012), og dess grovere forbrytelsen er, dess større blir 

gjelden.  
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Stortingsmeldingen viser til en dansk undersøkelse (Balvig 2006 referert i st. meld. nr. 37 

2007-2008, 22) som viste at befolkningen vanligvis har et feil inntrykk av aktuelle 

straffelengder for ulike lovbrudd. Det var en spørreundersøkelse hvor de ble spurt om sine 

holdninger til straff relatert til et utvalg konkrete saker. Undersøkelsen viste også at 

befolkningen trodde domstolene dømte mildere enn de faktisk gjør, samtidig som at de selv 

ville benyttet en mildere form for straff enn domstolene faktisk ila.  

Balvig (2006 referert i st. meld. nr. 37 (2007-2008, 23)) skiller mellom tre typer rettsfølelse i 

sin undersøkelse: Den generelle rettsfølelse er hva befolkningen i sin alminnelighet synes om 

straffenivået i landet. I Norge ble det gjort en lignende undersøkelse i 2009 av 

førsteamanuensis Leif Petter Olaussen (Westbye 2010) og resultatene var omtrent de 

samme som i den danske undersøkelsen. Den viser at folk er uinformert i forhold til 

straffenivået. 

Stortingsmeldingen går ikke inn på den informerte eller den konkrete rettsfølelse, men 

Thomas Mathiesen gjør det. Den informerte rettsfølelsen er ifølge Mathiesen (2007, 188) de 

holdninger og følelser man har til straff når sakens grunnleggende karakter er kjent (i praksis 

oppsummerte saker). Jo mer konkret og detaljert folk var satt seg inn i saken, jo mildere blir 

folket.  

Den tredje er den konkrete rettsfølelse handler om jo mer konkret og detaljert man har fått 

satt seg inn i sakskomplekset, desto mer nyansert og mildere stemt blir man (Mathiesen 

2007, 190). Mathiesens (2007, 191) tolkning er at jo større avstanden er, desto mer 

overflatiske blir vi og desto mindre forstår vi av straffens lidelse. Derfor er det vanskelig å 

vite hva som er en «rettferdig straff» ved at det varierer sterkt, avhengig av ståsted (ibid). 

Mathiesen (2007, 186) skriver: 

Hva som er streng straff, og hva som er mer og mindre strengt, er imidlertid 

bundet opp i, avhengig av og dermed relativt til det ståsted en har, nærmere 

bestemt hvor nært eller fjernt en står fra situasjonen og den det gjelder 

(Mathiesen 2007, 186). 

I forhold til den generelle rettsoppfatningen og undersøkelsene der så undervurderer folk 

det faktiske straffenivået. Det vil variere sterkt hva som til enhver tid er den rådende 
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rettsoppfatning (Odelstingsproposisjon nr. 90 2003-2004, 143). Media kan være en årsak til 

at befolkningen vil straffe lavere enn domstolene. Mediene omtaler enkeltsaker som er 

oppsiktsvekkende og derfor påvirker mediene den alminnelige rettsoppfatning. Det har også 

betydning hvilken part i saken media dekker for hvordan saken oppfattes. Får man vite at 

gjerningsmannen har vært et mobbeoffer eller hatt en vanskelig oppvekst vil allmennheten 

få sympati hvis det gis personlige opplysninger som viser at vedkommende ikke har hatt det 

så lett (Hammerlin 2007, 8), det samme gjelder fornærmede i saken, hvis han for eksempel 

har blitt utsatt for andre traumer så kan allmennheten få sympati med vedkommende. 

Derfor vil det ha betydning for jo nærmere sakene og menneskene allmennheten kommer, 

vil dempe kravet om strengere straffer. Media har derfor stor betydning for den alminnelige 

rettsoppfatning og derfor vil den alminnelige rettsoppfatning varierer sterkt. 

Stortingsmeldingen viser til en lignende undersøkelse i Norge gjennomført av 

Advokatforeningen i 2007 (St.meld. nr. 37 2007-2008, 25). Det ble sendt ut 500 forespørsler 

til et representativt utvalg fra TNS Gallups Access Panel. Det ble trukket ut 700 tilfeldige 

advokater, 500 forespørsler til dommere, 816 forespørsler til politijurister/statsadvokater og 

generell forespørsel ble lagt ut på kriminalomsorgens intranett til fengselstilsatte. 

Stortingsmeldingen skriver: «Resultatene viser at befolkningen generelt gir den høyeste 

prioritet til rehabilitering som straffemål» (Djupvik, Advokatforening, 2007 i st.meld. nr. 37 

2007-2008, 25). Det skrives i stortingsmeldingen at det er interessant at befolkningen ser 

annerledes på straffeformålene enn de juridiske yrkesgruppene som har allmennprevensjon 

som høyeste prioritet. Folket tror først og fremst på rehabilitering når de skal angi 

hovedbegrunnelsen for å buke fengsel som straff, mens dommerne tror på 

allmennprevensjon (Olsen 2007). Befolkningen er altså lite hevntørstige. 

7.6 Oppsummering 

Stortingsmeldingen påpeker at ingen skal sone under strengere forhold enn nødvendig. Både 

stortingsmeldingen og Emile Durkheim sier at forbrytelse er krenkelse av de kollektive 

følelsene i samfunnet. Stortingsmeldingen skriver at lovbrudd kan skape følelse av urett, 

frykt eller aggresjon og kan oppstå i en videre krets, for eksempel et nabolag, byen eller hele 

befolkningen. Den forholdsmessige straff handler om at straffen må stå i forhold til 

lovbruddet. Emile Durkheim sier at det bør være en likevekt mellom straff og ugjerningen 

(Durkheim 2000). Både det mosaiske talionsprinsippet om «øye for øye, tann for tann» og 
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det germanske blodhevninstituttet bygger på synspunktet om at straffen er en form for 

gjengjeldelse (Hauge 1996, 19). Straffen skal ikke bare være nyttig, men den skal også føles 

rettferdig (Andenæs 1996, 12) I Norsk Retstidende er det dommer og kjennelser der 

rettferdig gjengjeldelse som ligger bak straffen, selv om det ikke står eksplisitt, så er det 

grunnlaget for avgjørelsen (Leer-Salvesen 1991).  

Straffverdi brukes om hvor streng straffetrussel som bør oppstilles i de ulike straffebudene 

(NOU 2002:4), og stortingsmeldingen skriver at det er straffeloven som regulerer hvilken 

straff vi skal ha, og hvor streng straff ilegges (St.meld. nr. 37 2007-2008, 103). 

Departementet vil øke straffene for grove forbrytelser. 

Når en forbryter har gjennomført straffen sin, så har den gjort opp for seg, sier 

stortingsmeldingen og skal da kunne gå videre med livet sitt etter straffegjennomføringen. 

Restorative justice er sentralt her. Restorative justice er muligheter for dialog, forhandlinger 

osv., der gjerningsmannen og ofre møtes og gjerningsmannen får mulighet til å 

gjenopprette, i det omfang det er mulig, de emosjonelle og materielle tapene til ofrene 

(Armour 2012, 26). 

Den alminnelige rettsoppfatning er hva slags syn folk har til straffenivå. Det viser seg at den 

norske befolkning generelt trodde domstolene dømte mildere enn de faktisk gjør, samtidig 

som de selv ville benyttet en mildere form for straff enn domstolene faktisk ila (Balvig 2006 

referert i st.meld. nr. 37 2007-2008, 22). Den alminnelige rettsoppfatning handler om hva 

folk oppfatter som rettferdig straff. Hvis folk har en konkret rettsoppfatning, så vil straffen 

ikke skape solidaritet hvis man straffer for mye eller for lite. Dette kan bli anomisk ifølge 

Emile Durkheims perspektiv og kan svekke den alminnelige rettsoppfatningen. 

8 Konklusjon 

I denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvilket syn på straff og straffens rolle er 

stortingsmeldingen et uttrykk for. Oppgaven er basert på dokumentanalyse av 

stortingsmelding nr. 37 (2007-2008). 

Mine funn viser at straff og straffens rolle i samfunnet ifølge stortingsmeldingen er å minske 

kriminalitet gjennom rehabilitering. Stortingsmeldingen er et utilitaristisk nytteorientert 

dokument som tror på straff og dens virkninger. Det viser seg at fengselsstraff virker, hevdes 
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det. Straffen i Norge har to formål: den er at straffen skal virke individualpreventivt og den 

andre er at den skal virke allmennpreventivt. Kriminalomsorgen bygger på fem pillarer: 

formålet med straffen, et humanistisk menneskesyn, prinsippet om rettssikkerhet og 

likebehandling, prinsippet om at en har gjort opp for seg og normalitetsprinsippet (St.meld. 

nr. 37 2007-2008, 9). Normalitetsprinsippet er et bærende prinsipp for 

straffegjennomføringspolitikken ved at integreringen tilbake til samfunnet er lettere jo mer 

lik straffegjennomføringen er lik det vanlige liv utenfor fengslet, jo lettere er det. Offentlige 

myndigheter må ha hjemmel i lov for å kunne utøve makt, ingen kan få fengselsstraff uten 

lovlig grunn og at inngripende lover skal ikke gis tilbakevirkende kraft. 

Straffegjennomføringsloven betoner den enkeltes individuelle ansvar for egen rehabilitering, 

samtidig som den setter rammene for kriminalomsorgens maktutøvelse (St.meld. nr. 37 

2007-2008, 21). 

Straffen skal være på lengre sikt holdningsskapende i samfunnet ifølge stortingsmeldingen 

(nr. 37 2007-2008, 19). Holdningsskapende vil si at straffetrusselen har effekt ved at folk ikke 

begår lovbrudd fordi de vet det er galt. Straffens avskrekkende virkning har blant annet 

innslag av kost/nyttevurdering (St.meld. nr. 37 2007-2008, 20). 

Man kan også argumentere for at stortingsmeldingen også uttrykker noen av de prinsipper 

som Durkheim fremhever i sine teorier og ikke minst, at straffen kan virke som samfunnets 

lim ved å skape solidaritet og sammenheng.  

Forbrytelsen skal motvirke til at samfunnsordningene stivner til ifølge Emile Durkheim 

(Østerberg 1983, 109). I Durkheims to samfunn; det mekaniske og det organiske så fantes 

det kriminalitet i et hvert samfunn. I det mekaniske samfunnet så skulle 

samfunnsmedlemmene hindres i avvik av den felles tilhørigheten og i det moderne samfunn 

var det viktig å opprettholde samholdet. Både stortingsmeldingen og Emile Durkheim sier 

det samme om at forbrytelse er krenkelse av de kollektive følelser, for stortingsmeldingen 

sier at lovbrudd kan skape følelser som urett og frykt og Durkheim sier at følelsene oppstår 

ved en kriminell handling. 

I den norske straffegjennomføringen så er straffen frihetsberøvelsen og den innsatte skal ut i 

samfunnet igjen, straffen er samfunnets lim ved at straffen skal sikre samfunnet og at 
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samfunnet skal være trygt å leve i og opprettholdelsen av den sosiale ro. I norsk kontekst er 

samfunnets lim den at myndighetene har tillit i befolkningen. Befolkningen må stole på at 

myndighetene og rettsvesenet utøver den makten og gir den straffen som er alment 

akseptert. For stortingsmeldingen er samfunnets lim: 

At myndighetene har tillit i befolkningen, er en forutsetning for rettsstaten. 

Tilliten må være basert på innsyn og kunnskap om hvordan myndighet utøves 

på vegne av fellesskapet. Ikke minst er det viktig ved utøvelse av makt 

(St.meld. nr. 37 2007-2008, 19). 

Stortingsmeldingen mener at: 

Tillit forutsetter også at maktutøvelsen bygger på verdivalg som er alminnelig 

kjent og akseptert. Den alminnelige rettsoppfatning og kriminalpolitikken 

påvirker hverandre gjensidig (St.meld.nr. 37 2007-2008, 19). 

Samfunnets lim er også for stortingsmeldingen: 

At kriminalitet ikke skal lønne seg, er også viktig for tilliten til rettsvesenet og 

den alminnelige rettsoppfatning (St.meld. nr. 37 2007-2008, 138). 

Det som også holder samfunnet sammen er hva befolkningen mener er rettferdig straff, og 

solidariteten kan sies å styrkes når man ser gjerningsmannen blir straffet, og at han får den 

straffen han fortjener. Men om det viser seg at befolkningen setter lavere straffenivå enn 

det domstoler ilegger, vil forbryteren da likevel få den straffen han fortjener? Det kan 

argumenteres med at befolkningen generelt mangler grunnleggende informasjon og ikke har 

god nok innsikt i enkeltsaker (den informerte rettsfølelse) til å kunne fastsette en riktig 

straff. Dessuten har mediene en tendens til å slå stort opp de sakene de selv omtaler, men 

gjerne med en slagside den ene eller andre veien. Dermed kan de være med på å gi 

befolkningen et ubalansert bilde av hva som er riktig og fortjent straff i ulike saker. 

Stortingsmeldingen viser hvilke mål de har for straffegjennomføringen og jeg har satt fokus 

på kriminalprevensjon, rettighetsperspektivet og rettferdighet. Disse tre er viktige på grunn 

av at straffen skal virke avskrekkende, de innsatte har de samme rettigheter som 

befolkningen og at straffen skal være rettferdig, straffen skal stå i forhold til forbrytelsen. 
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Norge er kjent for sine humane soningsforhold der respekten for mennesket og likeverdet er 

høyt ansett. 

Man kan derimot stille spørsmålstegn i hvilken grad stortingsmeldingen er oppmerksom på 

at straffen kan ha andre virkinger (prisionering). Sett fra Thomas Mathiesens perspektiv, så 

er det ikke grunn til den optimisme og tro på lovens og straffens positive virkninger på dette 

området som man kan finne i stortingsmeldingen. Det er for stor utilitaristisk tiltro til 

rehabiliteringen og for liten oppmerksomhet på fengslets skadevirkninger (Mathisen 2007). 

Sett med Durkheims briller kan man kanskje si at fengselsstraffen risikerer å skape anomi 

fremfor å styrke solidariteten i samfunnet. Anomien kan baseres på den alminnelige 

rettsoppfatningen om hva hvis vi straffer mere enn folkets informerte rettsfølelse tilsier? 

Den informerte rettsfølelse er som nevnt de følelser og holdninger man har   Når forbryteren 

får en passelig straff gjenoppretter det balansen i samfunnet, men når straffen er hardere 

enn den informerte rettsfølelse, straffen bli ansett som urettferdig, tilliten til rettsapparatet 

vil forvitre. Rettssystemet må være noe som er allment akseptert og respektert og da er det 

viktig at domstolene tilpasser seg den alminnelige rettsoppfatning. Befolkningen skal ha en 

tiltro til rettsapparatet og da er det viktig at rettsapparatets avgjørelser gjenspeiler den 

alminnelige rettsoppfatning.  

Antall ord: 25 087 
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