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Sammendrag 

Tittel: Kvinnelige innsattes soningstilværelse: Opplevelser av egne fengselsopphold og 

familiekontakt 

Av: Synne Småvik Bjørnåvold 

Veileder: Thomas Ugelvik 

 

Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

Det juridiske fakultet 

Høst 2019 

 

Denne oppgaven handler om kvinnelige innsattes soningstilværelse ved et 

lavsikkerhetsfengsel, fokusert rundt deres soningsforhold, soningstilbud og kontakt med 

familie og barn. Kvinner er i betydelig mindretall i forhold til menn blant befolkningens 

innsatte, både i nasjonal og internasjonal kontekst. Som følger av dette har det vært forsket 

mindre på kvinnelige innsatte og deres fengselsopphold, men i nyere tid har dette fått et større 

fokus både innen forskning, i diverse rapporter, virksomhetsstrategier og i mediebildet. Barn 

av innsatte har også fått en del oppmerksomhet i nyere tid, men mindre oppmerksomhet er 

viet til hvordan det å ha barn påvirker innsatte mødre under soning. Normalitets- og 

nærhetsprinsippet skal i tillegg til lovverk og regelverk som straffegjennomføringsloven og 

De europeiske fengselsreglene legge til rette for innsattes tilstrekkelige og fordelaktige 

soningsforhold. Sentralt herunder er blant annet tilrettelegging for innsattes kontakt med 

sosiale nettverk, og spesiell tilrettelegging for kontakt med egne barn under soning.  

 

Oppgavens datamateriale baserer seg på kvalitative, semistrukturerte intervju med fem 

kvinnelige innsatte ved Bredtveit fengsel avdeling B2 om deres erfaringer, opplevelser og 

meninger tilknyttet deres soningsforhold, soningstilbud, og deres relasjoner til og kontakt med 

nære familierelasjoner og egne barn. Forskningsspørsmålene det var ønskelig å belyse og 

besvare var som følgende:  

 

Hva gjør soningsopplevelsen tyngre og hva gjør den lettere for kvinnelige innsatte i et 

lavsikkerhetsfengsel? Hva har kontakt med familie og barn å si for den opplevde 

vekten av soningen? Og hvordan påvirkes denne kontakten av de konkrete 

fengselsforholdene? 
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Intervjudata blir analysert i relasjon til teorien «pains of imprisonment» av Sykes og 

tilknyttede begrep om fengslets vekt, dybde og tetthet av Crewe. Studiens funn viser til 

positive og negative aspekter ved fengselets tilbud og kontaktmuligheter, i tillegg til enkelte 

aspekter kjennetegnet av en ambivalens, særlig i tilknytning til kontakt med familie og barn. 

Funnene viser også at subjektive og relasjonelle faktorer spiller inn på opplevelsen av diverse 

forhold og tilbud. I korte trekk viser studiens funn blant annet at tilbud om utdannelse, kurs og 

arbeid som passer den enkeltes situasjon kan virke positivt på opplevelsen av 

soningstilværelsen, blant annet gjennom nyttig bruk av soningstiden, mestringsfølelse og 

framtidsmotivasjon. Mer ansvarliggjøring og autonomi i hverdagen og i egen forberedende 

prosess mot løslatelse oppleves både som positivt og negativt. Kontakt med og 

opprettholdelse av nære relasjoner til familie og barn gjennom tilnærmet normaliserte 

kontaktsituasjoner oppleves på mange måter som positivt, og opprettholdelse av slike sosiale 

nettverk kan gi tilgang på praktisk hjelp under soning, prososiale identiteter og sosiale roller, 

støtte, motivasjon og positive framtidsvisjoner. Selvstendighet, spesielt i egen økonomisk 

situasjon, står likevel sterkt. Vonde følelser etterfulgt av ønskelig kontakt med familie og barn 

gir kontakt en ambivalent karakter, og fengselspregede kontaktsituasjoner gjør kontakt 

utfordrende, i enkelte tilfeller i en slik grad at det er hensiktsmessig å begrense kontakten.  
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Forord  

Takk til venner og familie som har hjulpet med gjennom denne oppgaven det siste året (og litt 

til). Jeg er heldig og har hatt mange mennesker som har stått bak meg hele veien, som har pøst 

på med støtte og motivasjon, oppfordret til klapp på skuldra og har holdt ut med all klaging og 

frustrasjon. Det har vært et krevende år og oppgaven har til tider virket uendelig, men som 

alle gode ting kom også denne prosessen til en ende. Jeg har samtidig lært masse verdifullt 

gjennom denne prosessen, og er nå klar for å avslutte dette kapitlet og bla videre til et nytt.  

 

En stor takk til informantene mine som var villige til å dele om livet sitt.  

 

Takk til veileder Thomas Ugelvik som har brukt mye tid og tålmodighet på meg og oppgaven. 

Og takk for masse hjelp, ideer og inspirasjon fra start til slutt.    

 

Til sist vil jeg si tusen takk til mamma og pappa som alltid er støttende, alltid har troa når jeg 

ikke har det og som uten spørsmål har latt meg bruke den tiden jeg trengte for å fullføre dette. 

Mer sentimentalt enn dette er ikke meg, så vi sier det med det.  

 

 

Oslo, august, 2019 

 

Synne Småvik Bjørnåvold 
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1 Innledning 

Kvinner utgjør en svært liten andel blant norske innsatte i forhold til menn, og slik har det 

vært i lang tid (Kriminalomsorgen, 2017 og 2018; Revold, 2015). I en kronikk i Dagbladet 

omtales kvinnelige innsatte som fengselets «annet kjønn» (Vige og Fjeldstad, 2019). Dette er 

en referanse til Simone Beauvoirs formulering av tanken om kvinnen som «det annet kjønn», 

som blant annet henviser til at menn i mange sammenhenger er «nøytrale» og et uskrevet 

utgangspunkt, mens kvinner i tilsvarende sammenhenger markeres, som noe utenfor normalen 

(Beauvoir, Moi og Christensen, 2000). Menn har ofte en nøytral, uskreven posisjon når man 

snakker om innsatte, mens det stort sett er tydelig markert når det snakkes om kvinnelige 

innsatte. Dette reflekteres også i betydelig grad innenfor fengselsforskningen, inkludert denne 

studien.  

 

Kvinnelige innsatte er i tillegg generelt lite synlige innen fengselsforskningen, både 

internasjonalt og i norsk kontekst (Smoyer, 2015; Mathiassen, 2017, Kriminalomsorgen, 

2015a). Det har likevel vært et større fokus på kvinnelige innsatte og diskusjoner rundt 

kvinnelige innsattes soningsforhold i mediebildet, i diverse rapporter og i forskning de siste 

årene (Thjømøe, 2019; Povey, 2017; Schwan, 2016; Barberet og Jackson, 2017; Gobeil, 

Blanchette og Stewart, 2016; Minke, 2017; Smoyer og Minke, 2019; Friestad, 2016; Baldwin, 

2017; Carlton og Russell, 2018). Det siste året ble blant annet et kvinnefengsel, Sandefjord 

fengsel, lagt ned og et nytt større kvinnefengsel på Evje åpnet (Hanssen, 2019; Eliassen og 

Mellemstrand, 2019). Evje fengsel er i dag et av fire rene kvinnefengsel i Norge, og det første 

fengselet som er bygget spesielt tilpasset kvinnelige innsatte (Ibid.; Kriminalomsorgen, G). I 

tillegg har noen fengsel særskilte avdelinger, plasser eller boenheter for kvinner, både høy- og 

lavsikkerhet (Kriminalomsorgen, G). Kriminalomsorgen (2015) viser til at omtrent halvparten 

av kvinnelige innsatte soner i lavsikkerhetsfengsel i forhold til omtrent en tredjedel blant 

menn. Likevel finnes det lite kunnskap om soningsforhold for kvinner som gjennomfører 

straff i fengsler med lavere sikkerhet i Norge. 

 

Mye av fokuset i nyhetsbildet og forskning om kvinnelige innsatte har vært rettet mot hvordan 

kvinnelige innsatte har dårligere eller mindre tilpassede soningsforhold og soningstilbud enn 

menn. Blant annet publiserte Sivilombudsmannen i 2016 en rapport om «kvinner i fengsel», 

som pekte på at organiseringen av norske fengsler, på grunn av det svært skjeve forholdet 
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mellom mannlige og kvinnelige innsatte, ofte baseres på behovene blant mannlige innsatte 

(Sivilombudsmannen, 2016; Kriminalomsorgen, 2017). Videre viste rapporten til et behov for 

mer kunnskap og kompetanse rundt kvinnelige innsatte og deres behov for å tilrettelegge for 

tilfredsstillende soningsforhold (Sivilombudsmannen, 2016). Tilsvarende viste vurderinger fra 

Likestillings- og diskrimineringsombudet (2017) til at kvinnelige innsatte er mer utsatt for 

dårligere soningstilbud enn mannlige, blant annet på grunn av en mangel på ressurser og 

kompetanse. Relatert til behovet for økt kunnskap om kompetanse om kvinnelige innsatte, ga 

kriminalomsorgen i 2017 ut en «Strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring» 

(Kriminalomsorgen, 2017). Strategiens delmål inkluderte blant annet en ytterligere 

synliggjøring av kvinnelige innsatte og spesiell tilrettelegging av tilbud under soning, blant 

annet styrket nettverksarbeid og bedre tilrettelegging for familiekontakt.  

 

I en kronikk argumenterte Ragnar Kristoffersen (2019) mot Sivilombudsmannens (2016) 

rapporterte funn. Han mente rapporten var upresis, og at man ikke kan sammenligne mannlige 

og kvinnelige innsatte og deres soningstilbud, både fordi antallet mannlige innsatte er så mye 

høyere enn kvinnelige og fordi kvinner i gjennomsnitt har kortere soningstid enn menn. Den 

større andelen mannlige innsatte og fengsel for menn medfører at gjennomsnittstilbudet for 

mannlige innsatte naturlig nok er bedre, fordi det totale soningstilbudet på tvers av alle 

mannsfengsler mest sannsynlig er ganske mer variert og omfattende enn for kvinnelige 

innsatte. Det betyr likevel ikke at den enkelte mannlige innsatte har et bedre soningstilbud enn 

den enkelte kvinnelige, ettersom det kun er de tilgjengelige tilbudene ved det aktuelle 

fengselet de soner ved som vil ha betydning for den enkelte innsattes soningsopphold. Han 

skriver videre at kvinner stort sett kommer godt ut, både når det gjelder sysselsetting, 

utdanning, rusbehandling, mulighet til å sone ved lavsikkerhetsavdelinger og gjennomføre 

hjemmesoning. Avslutningsvis legger han ved at kvinner kan ha dårligere soningsforhold og 

soningstilbud ved enkelte fengsler, og kan ha behov for spesiell tilrettelegging. Det finnes 

altså varierte vurderinger av kvinnelige innsattes soningsforhold og soningstilbud. Det økte 

fokuset på kvinnelige innsatte betyr likevel at kvinnelige innsatte i større grad er satt på 

dagsordenen og er et relevant tema innenfor fengselsforskning.  

 

Formålet med denne oppgaven er ikke å sammenligne kvinnelige og mannlige innsattes 

soningsforhold, men å undersøke kvinnelige innsattes subjektive opplevelser av sine 

fengselsopphold. Det vil være et poeng å vise hvordan ulike livssituasjoner, utdanning og 

arbeidserfaring, relasjon til og kontakt med familie og barn, samt andre subjektive og 
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situasjonelle faktorer gir varierte opplevelser av fengselets tilbud og soningsforholdene, og at 

dette igjen har ulike konsekvenser for kvinnenes soningsstilværelse.  

 

Oppgaven tar sikte på å undersøke kvinnelige innsattes soningstilværelse ved Bredtveits 

fengsel og forvaringsanstalt, som er et rent kvinnefengsel, og nærmere bestemt ved Bredtveit 

avdeling B2. Bredtveit avdeling B2 er en fengselsavdeling med et lavere sikkerhetsnivå enn 

Bredtveits større høysikkerhetsavdeling (Kriminalomsorgen, A). Avdelingen har ordinært 

kapasitet til 19 innsatte. Som en avdeling med lavere sikkerhetsnivå er det rent fysisk mindre 

streng avgrensning til omverden og et lavere og lettere vakt- og kontrollnivå enn for eksempel 

på Bredtveits høysikkerhetsavdeling. Dette innebærer blant annet et fravær av høye murer og 

piggtråd som omringer fengselsområdet, færre eller mindre synlige overvåkingsenheter, og 

hele institusjonen minner generelt lite om fengsel slik vi ofte ser de i media. Fengselet 

kjennetegnes også av gode materielle forhold, romslige celler og fine uteområder (Neumann, 

2011).  

 

Fokuset vil videre være sentrert rundt det forberedende arbeidet mot løslatelse samt 

vedlikehold av relasjoner til og kontakt med familie og barn. Dette vil ses i lys av og 

organiseres etter inspirasjon fra Crewes (2011) bruk av det teoretiske begrepet «vekt» som i 

korte trekk omhandler den psykologiske «vekten» innsatte bærer på som følger av 

fengselstilværelsen og som, sammen med begrepene «dybde» og «tetthet», er en videreføring 

av Sykes´ (1971) teori om «pains of imprisonment». Det teoretiske grunnlaget vil presenteres 

i sin helhet i kapittel 3. Kvinnenes erfaringer med og tanker rundt å sone ved avdeling B2 vil 

også knyttes opp mot normalitetsprinsippet og nærhetsprinsippet som står sentralt innenfor 

norsk straffegjennomføring. I korte trekk ser oppgaven på kvinnelige innsattes soningsforhold 

og soningstilværelse ved et norsk lavsikkerhetsfengsel med særlig fokus på kontakt med 

familie og barn. Oppgavens forskningsspørsmål er som formulert under: 

 

Forskningsspørsmål 

Hva gjør soningsopplevelsen tyngre og hva gjør den lettere for kvinnelige innsatte i et 

lavsikkerhetsfengsel? Hva har kontakt med familie og barn å si for den opplevde vekten av 

soningen? Og hvordan påvirkes denne kontakten av de konkrete fengselsforholdene? 
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Oppgavens struktur 

I neste kapittel vil det være en gjennomgang av relevant bakgrunnsinformasjon slik at leseren 

har bakgrunn for å forstå hvilke forhold som ligger til grunn for den videre undersøkelsen. 

Bakgrunnsinformasjonen inkluderer ulike lovverk, regelverk, sentrale prinsipp, en 

gjennomgang av kjennetegn av lavsikkerhetsfengsel og innsattes kontaktmuligheter, samt 

informasjon om forhold spesifikt relatert til kvinnelige innsatte.  

 

I kapittel 3 vil oppgavens teoretiske grunnlag og tidligere forskning på temaet presenteres. Jeg 

vil redegjøre for Sykes´ (1971) teori om «pains of imprisonment», både hvordan teorien 

originalt ble brukt og hvordan teorien er benyttet av andre i relasjon til nyere tids fengsler, og 

spesifikt relatert til kvinnelige innsatte. I tilknytning til Sykes´ teori vil Crewes (2011) 

operasjonalisering av teorien i form av begrepene «dybde», «vekt» og «tetthet» gjennomgås. 

Deretter kommer en gjennomgang av annen relevant forskning på kvinnelige innsatte og 

innsattes familierelasjoner.  

 

Oppgavens fjerde kapittel omhandler det metodiske grunnlaget. Her redegjør jeg for 

rekruttering av informanter, intervju som metode og gjennomføring av intervju, behandling av 

intervjudata og etiske hensyn. Kapitlet inkluderer også redegjørelse for diverse metodiske 

utfordringer knyttet til innsatte som informanter og gjennomføring av studiens datainnsamling 

i en fengselskontekst.  

 

Kapittel 5, 6 og 7 er viet til analyse og diskusjon av intervjudata og oppgavens 

forskningsspørsmål, som vil knyttes opp mot relevante ovennevnte teorier og tidligere 

forskning som bidrar til å lyssette og konkretisere sentrale og interessante funn. Funnene vil 

gjennomgående i alle tre kapitlene presenteres og drøftes under inndelingen «lettere» og 

«tyngre», inspirert av Crewes (2011) teoretiske begrep om soningens «vekt». Vi finner 

aspekter ved forberedelser under soning, kontakt med familie og kontakt med egne barn som 

gjør «vekten» av soning «lettere», mangler ved fengselets tilbud, utfordringer ved separasjon 

og kontakt, samt berøvelse av autonomi, kontroll og selvstendighet som legger «vekt» på 

soningen, og ikke minst ambivalens tilknyttet relasjon til og kontakt med familie og barn. 
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Til sist i kapittel 8, oppsummeres oppgavens sentrale poeng. Kapitlet tar også opp tanker om 

hvordan studiens funn videre kan forstås, om hvordan studien kan videreutvikles og hva det 

ville vært relevant å studere nærmere.  
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2 Bakgrunn 

Dette kapitlet har som hensikt å redegjøre for blant annet lovverk, rammeverk og relevante 

prinsipper innenfor det norske straffesystemet, spesielt relatert mot kvinnelige innsatte og 

kontakt med familie og barn, samt en gjennomgang av kvinnelige innsatte som 

samfunnsgruppe og kjennetegn ved lavsikkerhetsfengsel. Formålet er å gi bakgrunn og 

kontekst for resten av oppgaven og legge til rette for en forståelse av de ulike forholdene 

oppgavens poeng baserer seg på.  

 

Straffens grunnlag og formål 

Straffegjennomføringsloven er grunnleggende for hvordan blant annet soning i fengsel 

gjennomføres og skal sørge for at fengselsstraff gjennomføres i tråd med straffens formål 

(Kriminalomsorgen, D). Straffens formål formuleres i lovverket slik: «Straffen skal 

gjennomføres på en måte som tar hensyn til formålet med straffen, som motvirker nye 

straffbare handlinger, som er betryggende for samfunnet og som innenfor disse rammene 

sikrer de innsatte tilfredsstillende forhold. Det skal gis tilbud om gjenopprettende prosess 

under straffegjennomføringen» (Strgjfl, 2001, § 2).  

 

Kriminalomsorgens virksomhetsstrategi for 2014-2018 viser til de fire grunnverdiene for 

deres arbeid; åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement (Kriminalomsorgsdirektoratet, 

2014). Med dette verdigrunnlaget jobber kriminalomsorgen mot målet som er å tilrettelegge 

for at innsatte skal kunne jobbe med å forbedre seg selv og sin livssituasjon under soning, og 

på denne måten bidra til å lede de inn mot et kriminalitetsfritt liv etter løslatelse. I tillegg til 

disse grunnverdiene, hviler kriminalomsorgens arbeid på fem pilarer. Disse er «et humanistisk 

menneskesyn» som blant annet innebefatter individuell tilrettelegging, «prinsippet om 

rettssikkerhet og likebehandling», «prinsippet om at domfelte har gjort opp for seg når 

straffen er sonet» og «normalitetsprinsippet» (Kriminalomsorgen, D). Normalitetsprinsippet 

og nærhetsprinsippet som vil redegjøres for senere i kapitlet er blant de sentrale prinsippene 

for straffegjennomføring relatert til domfeltes rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet 

(Kriminalomsorgsdirektoratet, 2014).  

 

Straffegjennomføringslovens § 3 viser til kriminalomsorgens ansvar for tilrettelegging for 

positiv utvikling under soning, samt de innsattes eget ansvar for forandring: 



 

 7 

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

innsats for å motvirke nye straffbare handlinger» (Strgjfl, 2001, § 3). Organiseringen og 

tilretteleggingen av innsattes straffegjennomføring i fengsel skal i følge 

Straffegjennomføringsloven § 4 skje gjennom et samarbeid mellom kriminalomsorgen og 

andre offentlige etater (Strgjfl, 2001, § 4). Dette samarbeidet har som hensikt å tilrettelegge 

for innsattes tilbud under soning som skal bidra til å «fremme deres tilpasning til samfunnet» 

(Ibid.). Noen av kriminalomsorgens sentrale samarbeidspartnere er Arbeids- og velferdsetaten 

(NAV), opplæringsetaten som bidrar til tilrettelegging og gjennomføring av arbeid og 

utdanning i fengsel, og Justis- og helsesektoren i saker relatert til rusproblemer 

(Kriminalomsorgen, H). Regjeringen og Kommunenes sentralforbund bistår i arbeidet med å 

skaffe innsatte bolig i forbindelse med løslatelse (Ibid.).   

 

Kvinnelige innsatte 

Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at antallet kvinner som har sonet en ubetinget dom i 

fengsel har vært jevnt over lavt de siste årene, med mindre variasjoner fra 118 til 180 

kvinnelige innsatte i tidsperioden 2002-2016 (Statistisk Sentralbyrå, 2018). Tilsvarende viser 

kriminalomsorgens årsstatistikk fra 2018 at det i gjennomsnitt var ca. 200 kvinnelige innsatte 

i forhold til ca. 3050 mannlige (Kriminalomsorgen, 2018, s. 35). Dette betyr at kun 6,1% av 

norske innsatte på et bestemt tidspunkt i 2018 var kvinner. Andelen kvinner blant antallet 

nyinnsettelser i løpet av et år er noe høyere. I 2018 var det 661 kvinner blant totalt 7287 nye 

innsatte, som utgjør en prosentandel på omtrent 9% (Ibid., s. 47). En årsak til forskjellen i 

prosent er at en større andel kvinner soner kortere dommer enn menn, og utskiftingen blant 

kvinnelige innsatte dermed er hyppigere (Revold, 2015; Justis- og beredskapsdepartementet, 

2007). Kvinner er med andre ord, og har vært over lengre tid, i et betydelig mindretall blant 

norske innsatte. Stortingsmelding nr. 37 (2007-2008) peker på at kvinnelige innsatte kan ha 

andre behov under soning enn mannlige, på bakgrunn av flere levekårsproblemer, dårligere 

helse, at kvinner opplever større grad av stigma og skam som følger av straffen, i tillegg til at 

kvinnelige innsatte i større grad enn mannlige soner kortere fengselsdommer (Justis- og 

beredskapsdepartementet, 2007; Dodge og Pogrebin, 2001; Revold, 2015). En rapport om 

residiv i Norden publisert av KRUS (2010) viser også at kvinner etter løslatelse opplever 

tilbakefall betydelig sjeldnere enn menn (Graunbøl et al., 2010).  
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Når det gjelder gjennomføring av fengselsstraff skiller ikke straffegjennomføringsloven 

mellom kjønnene, men flere rapporter har tatt for seg kvinnelige innsattes soningsforhold og 

lagt strategier for best mulig tilrettelegging. Blant annet ga kriminalomsorgen i 2017 ut en 

egen kvinnefokusert strategi kalt «Strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring» for 

2017-2020 (Kriminalomsorgen, 2017). Denne strategien omfatter en rekke tiltak som skal 

gjennomføres for å tilrettelegge for mest mulig egnet straffegjennomføring for kvinnelige 

innsatte. Aktuelle nøkkelord i denne strategien er nærhetsprinsippet, rene kvinnefengsel, 

arbeid, skole og aktivitetstilbud, samt nettverksarbeid. Strategien peker særlig på hvordan 

kjønnsspesifikke behov ligger til grunn for tiltakene. Strategiens delmål 3 omhandler 

tilrettelegging av et allsidig og omfattende innholdstilbud for kvinnelige innsatte under 

straffegjennomføring (Ibid.). Dette innebærer blant annet tilbud knyttet til nettverksarbeid og 

rusbehandling. Tilbudet om å ta eller fullføre utdanning formulert i opplæringsloven, i tillegg 

til at det å arbeide, ta kurs eller lignende forberedende tiltak under soning går under innsattes 

aktivitetsplikt i lovverket (Strgjfl, 2001, § 3; Oppll, 1998, § 13-2a). Relatert til utvikling og 

forberedelse for en kriminalitetsfri hverdag etter løslatelse, viser en rapport fra Revold (2015) 

til en stor meningsvariasjon blant innsatte, kvinnelige og mannlige, vedrørende 

kriminalomsorgens tilbud under soning og hvordan de bidrar til en forberedelse for hverdagen 

etter soning.  

 

Hvor mange barn under 18 år det årlig er som har en forelder i fengsel i Norge er lite 

dokumentert, men tall fra Barneombudet i 2009 anslår at 6000 til 9000 barn årlig har en 

forelder i fengsel (Barneombudet, 2009). Dette er som sagt kun et grovt anslag og skiller ikke 

mellom kvinnelige og mannlige innsatte. Det nærmeste vi har av tall i dag er fra 

kriminalomsorgens rapport fra 2015 som viser at det blant kvinnelige innsatte i Norge på et 

tidspunkt i 2014 at 37 kvinner til sammen hadde 82 barn under 18 år, samt en KRUS-rapport 

fra 2018 hvor omtrent 50 % av norske kvinnelige innsatte hadde barn under 18 år 

(Kriminalomsorgen, 2015a; Vige, 2018). Selv om disse tallene kan være unøyaktige for 

dagens situasjon, tilsier de at en betydelig andel kvinnelige innsatte er mødre, og at et 

betydelig antall barn har mødre i fengsel. På bakgrunn av dette er det klart at tilrettelegging 

for kvinnelige innsattes kontakt med egne barn både i og fra fengsel under soning er et viktig 

tema. 

Forhold rundt besøk, telefonsamtaler, frigang og permisjoner er blant mange forhold ved 

straff og fengselsopphold som formes av Straffegjennomføringsloven. Særlig relevant i denne 
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sammenhengen er omhandler hvordan kontakt med familie og barn er formulert i lovverket, 

deriblant under § 3: «Barns rett til samvær med sine foreldre skal særlig vektlegges under 

gjennomføringen av reaksjonen» og § 31: «Fengslet skal legge forholdene til rette for at besøk 

av barn kan gjennomføres på en skånsom måte» (Strgjfl, 2001, § 3 og § 31). Relatert til 

relasjon til og kontakt med barn under soning, er kriminalomsorgens innføring av 

barneansvarlige, som blant annet har som oppgave å koordinere at kriminalomsorgens enheter 

ivaretar barn av innsatte i tråd med regelverket (Kriminalomsorgen, 2015b).  

Andre former for kontakt mellom den innsatte relasjoner utenfor fengsel formulert i loven er 

sending og mottak av postsending, telefonsamtaler og besøk med eller uten kontroll (Ibid., § 

30-32). Disse lovparagrafene vil være relevant bakgrunn for undersøkelse av de kvinnelige 

innsattes opplevelse av ulike sider av fengselsoppholdet i perioden mot løslatelse og deres 

muligheter for å holde kontakten med familie og barn. Normalitets- og nærhetsprinsippet som 

presenteres senere i kapitlet bidrar med videre relevans når det kommer til tilrettelegging av 

innsattes forberedende arbeid mot en hverdag etter løslatelse og kontakt med sine sosiale 

nettverk under soning. Først kommer en kort gjennomgang av kjennetegn ved skandinaviske 

lavsikkerhetsfengsel.  

 

Lavsikkerhetsfengsel 

Et viktig poeng gjennomgående i oppgaven er hvordan en stor del av den tidligere 

forskningen det vil refereres til videre i oppgaven har utgangspunkt i en kontekst som på flere 

måter er ulik konteksten denne studien gjennomføres i. Dette bunner blant annet i at 

fengselsinstitusjonen og straffeideologien i Norge og resten av Skandinavia skiller seg ut fra 

den i USA og Storbritannia, samt at denne studiens kontekst er avgrenset til et 

lavsikkerhetsfengsel for kun kvinnelige innsatte, så graden av kontroll er lavere og utvalget av 

tilbud og tiltak er i større grad tilrettelagt for kvinnelige innsatte enn i enkelte høysikkerhets- 

og blandingsfengsel (Engbo, 2017; Pratt, 2008). I denne sammenhengen er det relevant å se 

på norske, eller Skandinaviske, lavsikkerhetsfengsel for å forstå studiens kontekst.  

 

I Skandinavia generelt og nasjonalt er en betydelig andel av landenes fengselsplasser 

lokalisert ved fengsler med lavere sikkerhetsnivå. Pratt (2008) skriver at 20-30% av innsatte i 

Skandinavia soner ved lavsikkerhetsfengsel. Tilsvarende viser Shammas (2014) til at omtrent 

en tredjedel av fengselsplassene i Norge er ved lavsikkerhetsfengsler. Innsatte som soner ved 
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lavsikkerhetsfengsel soner gjerne kortere dommer eller har sonet deler av en lengre dom ved 

høysikkerhetsfengsel og overføres til et fengsel med lavere sikkerhetsnivå mot slutten av 

soningstiden (Ibid.; Pratt, 2008). Skandinaviske lavsikkerhetsfengsler kjennetegnes blant 

annet av at det i liten grad er fysiske grenser til omverden som høye vegger og murer, færre 

sikkerhetsrutiner, mindre kontroll, mer autonomi og bevegelsesfrihet, samt generelt høy 

materiell standard, og er i stor grad organisert på bakgrunn av og basert på tillit (Ibid.; 

Neumann, 2011; Jacobsen, 2018). Soning ved lavsikkerhetsfengsel innebærer samtidig alltid 

en viss grad av kontroll, regler og restriksjoner. Kontrollen hviler mye på selvdisiplin basert 

på en visshet om at samtykke til og følging av institusjonens regelverk belønnes og 

regelbrudd straffes i relasjon til de innsattes soningsprogresjon og tilgang på diverse goder 

(Shammas, 2014; Pratt, 2011; Jacobsen, 2018).  

 

Justis- og politidepartementet skriver i Prop. 1 S (2011-2012) at få domfelte søker seg fra 

høy- til lavsikkersenheter, og ser et behov for å øke denne andelen for å fremme innsattes 

progresjon under straffegjennomføringen og tilrettelegge for at de innsatte får en «gradvis 

tilbakeføring til samfunnet» (Justis- og politidepartementet, 2011, s. 86). Tilretteleggingen for 

de innsattes tilpasning til samfunnet etter løslatelse ses ofte i sammenheng med 

normalitetsprinsippet som er sentralt innenfor norsk straffegjennomføring. Under kommer en 

gjennomgang av prinsippet.  

 

Normalitetsprinsippet 

Normalitetsprinsippet er som nevnt en av kriminalomsorgens pilarer, og normalitetsbegrepet 

er og har i flere tiår vært sentralt innen nordisk fengselspolitikk (Engbo, 2017). 

Normalitetsbegrepet defineres og benyttes på flere måter og er et noe kontroversielt.  

Justis- og beredskapsdepartementet forklarer i Stortingsmelding nr. 12 (2014-2015) kjernen i 

normalitetsprinsippet slik: «Normalitetsprinsippet innebærer at tilværelsen under 

straffegjennomføringen så langt som mulig skal være lik tilværelsen ellers i samfunnet» 

(Justis- og beredskapsdepartementet, 2014, s.32). Det er selve frihetsberøvelsen som er 

straffen. Straffegjennomføringen skal ikke være mer tyngende enn nødvendig, og ingen skal 

bli underlagt tiltak som føles som tilleggsstraff» (Justis- og beredskapsdepartementet, 2007, s. 

22).  
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Det kontroversielle rundt prinsippet er definisjonsproblemet knyttet til begrepene 

«normalitet» og «normalisering», hva ved fengselstilværelsen som skal normaliseres og hva 

en «normal» tilværelse innebærer. På bakgrunn av dette mener blant annet Engbo (2017) og 

Bronebakk (2012, referert i Engbo 2017) at begrepet bør brukes i en juridisk sammenheng, 

med fokus på bevaring av de innsattes juridiske rettigheter under soning, sett bort fra 

frihetsberøvelsen. Engbo skriver at normalitet er og bør være et essensielt mål for alle fengsel 

i demokratiske samfunn (Engbo, 2017). Vollan (2016) peker på sentraliteten av å forstå og 

klargjøre at det er innholdet i straffen, ikke enkeltpersoner som skal normaliseres. Engbo 

(2017) gjør rede for to måter normalisering kan ta form; defensivt og proaktivt. Defensivt 

innebærer at de innsatte ikke berøves av ytterligere rettigheter eller muligheter enn nødvendig 

under soning, og proaktivt omhandler myndighetenes mer aktive tilrettelegging av en 

"normal" tilværelse. Vollan (2016) inkluderer et rettighetsperspektiv i forståelsen av 

normalitetsprinsippet, og viser til at domfelte blant annet har rett på offentlige tjenester som 

skole, og utøvelse av privatliv for eksempel familieliv.  

 

I Stortingsmeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet forklares normalisering også 

som blant annet selvforvaltning i fengselshverdagen, som innebærer at de innsatte i fengsel 

skal «trene på dagliglivets aktiviteter» og ha mulighet til å ta ansvar for seg selv og sin 

hverdag i fengsel på lignende måte som de må i hverdagen utenfor fengsel (Justis- og 

beredskapsdepartementet, 2014, s. 33; Ibid.). Normalisering av fengselshverdagen er slik 

ment å lette innsattes tilpasning i samfunnet etter løslatelse (Vollan, 2016). De europeiske 

fengselsreglene sier ikke noe direkte om normalitetsprinsippet, men formulerer et tilsvarende 

poeng, nemlig det at «Life in prison shall approximate as closely as possible the positive 

aspects of life in the community» (Rec(2006)2, 5). Relatert til normalitetsprinsippet sier De 

europeiske fengselsreglene også at «besøksordningene skal være slik at innsatte kan 

opprettholde og utvikle familierelasjoner på en mest mulig normal måte» (Rec(2006)2, 24.4). 

 

I denne oppgaven vil normaliserings- og normalitetsbegrepet i størst grad benyttes i tråd med 

Justis- og beredskapsdepartementets formulering. Med andre ord i retning av normalisering 

og normalitet som hverdagslige begrep som omhandler hvordan fengselstilværelsen og 

fengselshverdagen etterligner samfunnet ellers, blant annet med tanke på individers 

handlingsrom, muligheter, valgfriheter og lignende. Et viktig poeng er at samfunnet ellers 

omfavner en stor variasjon av hverdagen og livsstiler, og at normaliserings- og 
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normalitetsbegrepet derfor vil bli brukt i en generalisert form og ikke som en representasjon 

av en «normal» livsstil eller hverdag.  

 

Nærhetsprinsippet 

Straffegjennomføringsloven fremhever nærhetsprinsippet under § 11 og 47 (Strgjfl, 2001, § 

11 og 47). Lovparagrafene formulerer nærhetsprinsippet som muligheten til å la de domfelte 

sone nært hjemstedet formulert, som legger til grunn at det må være praktisk og 

formålstjenlig. Tilsvarende hensyn er formulert i De europeiske fengselsreglene: «Prisoners 

shall be allocated, as far as possible, to prisons close to their homes or places of social 

rehabilitation» (Rec(2006)2, 17.1). Relatert til nærhetsprinsippet er det i lovverket også 

formulert at det ved ett år igjen av straffen skal vurderes om den domfelte skal overføres til et 

fengsel med lavere sikkerhetsnivå, dersom dette kan bidra til å «fremme en positiv utvikling 

og for å motvirke ny kriminalitet» (Strgjfl, 2001, § 15).  

Et hovedpoeng med dette prinsippet er at kontakt med familie skal forenkles gjennom 

geografisk nærhet og at en på bakgrunn av blant annet denne nærheten skal bidra til å 

redusere opplevelsen av sosial isolasjon under soning (Justis- og beredskapsdepartementet, 

2014). Dette prinsippet har også bakgrunn i at kvinner i følge blant annet FNs 

minimumsregler for behandling av innsatte og de vedtatte Mandela-reglene fra 2015 krever at 

kvinner og menn skal sone i separate institusjoner, eller i alle fall i atskilte avdelinger 

(Sivilombudsmannen, 2016; United Nations, 2016, regel 11a). En rapport av likestillings- og 

diskrimineringsombudet (LDO) fra 2017, kriminalomsorgens strategi for kvinnelige domfelte 

fra 2017 og en KRUS-rapport fra 2018 viser til det praktiske dilemmaet mellom vektlegging 

av innsattes soning i nærhet av sine hjemsted og sosiale nettverk, og tilrettelegging for at 

kvinner skal sone i rene kvinnefengsel eller tilpassede kvinneavdelinger som gir gode 

soningsforhold og rehabiliterende tiltak spesielt tilrettelagt for kvinnelige innsatt (LDO, 2017, 

Kriminalomsorgen, 2017; Vige, 2018). At kvinner og menn skal sone adskilt i fengsel baserer 

seg blant annet på internasjonale standarder og regler som FNs Mandela-regler fra 2015 og 

De europeiske fengselsreglenes reviderte versjon fra 2006 (LDO, 2017; Sivilombudsmannen, 

2016; Rec(2006)2, 18.8b). Problemet med dette prinsippet i praksis er at det er svært få 

kvinner i fengsel, og på bakgrunn av dette er det færre fengsler eller avdelinger kun for 

kvinner enn for menn, som kan vanskeliggjøre soning nær hjemstedet (LDO, 2017).  
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3 Teori og tidligere forskning 

Det er forsket mye på fengsel som institusjon og innsatte, både nasjonalt og internasjonalt. 

Sentralt i denne oppgaven er litteraturen som har tatt for seg undertema som kvinnelige 

innsatte, innsattes relasjoner til og kontakt med familie og barn under soning, innsattes 

soningsforhold, tilbakeføringsarbeid og løslatelse. Oppgavens funn vil knyttes opp mot 

tidligere forskning innenfor disse temaene, i tillegg til Sykes teori om «pains of 

imprisonment» og Crewes (2011) begrep «dybde», «vekt» og «tetthet». Disse teoriene og 

relevant litteratur vil gjennomgås i dette kapitlet.  

 

Pains of imprisonment 

I boka The Society of Captives (opprinnelig publisert 1958) skriver Sykes blant annet om the 

han kaller «the pains of imprisonment», oversatt til smertene eller frustrasjonene det å leve i 

fengsel påfører de innsatte (Sykes, 1971). Denne teorien er fra mange tiår tilbake i tid og tar 

utgangspunkt i Sykes studie av mannlige innsatte ved New Jersey State Prison (Trenton State 

Prison). Teorien tar for seg fem frustrasjoner ved fengselsopphold, og selv om studien er 

gammel, mannsorientert og tar utgangspunkt i et maksimumssikkerhetsfengsel er flere av de 

fem aktuelle for denne studien av kvinnelige innsatte ved et lavsikkerhetsfengsel. De fem 

frustrasjonene kaller han berøvelsen av frihet, goder og tjenester, heteroseksuelle relasjoner, 

autonomi og sikkerhet. Sykes hevder at disse fem finnes i alle fengsler, men i hvilken grad 

dette stemmer kan diskuteres, blant annet med tanke på varierte sikkerhetsnivå ved ulike 

fengsel. 

 

Berøvelse av frihet er kanskje den mest elementære ettersom frihetsberøvelsen er et 

kjerneaspekt ved formålet med straffegjennomføring i fengsel (Sykes, 1971; Justis- og 

beredskapsdepartementet, 2007). Frihetsberøvelsen omfatter blant annet tapet eller 

begrensningen av bevegelsesfrihet og selvbestemmelse (Sykes, 1971). Det omfatter også den 

ufrivillige isolasjonen fra familie, venner og bekjente som ofte fører til opplevd ensomhet 

kjedsomhet, og denne isolasjonen rommer også den generaliserte moralske avvisningen fra 

resten av samfunnet og tilhørende stigma som kommer med statusen som kriminell og innsatt. 

Berøvelsen av goder og tjenester er den neste frustrasjonen og omhandler hovedsakelig en 

nedgradering i levestandard, selv om dette avhenger av hva utgangspunktet var for den 

enkelte. Det omhandler også berøvelsen av materielle ting, som ofte, kanskje i større grad i 
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dagens samfunn er svært integrert i ens selvforståelse og personlighet. Nummer tre er 

berøvelse av heteroseksuelle relasjoner. Den fjerde, berøvelsen av autonomi, omhandler 

posisjoneringen av innsatte som dominert av autoriteter, regler og plikter, obligatoriske 

oppmøter/sjekktider, romtid og bestemte rutiner som faste måltid. De innsatte gjør få egne 

valg og har lite ansvar for å for eksempel planlegge dagene. Noen liker dette fordi det minsker 

angsten for å planlegge for å få tiden til å gå, men det kan ofte avhenge av om de innsatte ser 

nødvendigheten av bestemmelsene eller om det oppleves som en annen måte for overhodene å 

utøve autoritet på. Femte og siste er berøvelsen av trygghet som kort sagt går ut på at de 

innsatte er «stengt» inne med andre kriminelle og potensielt farlige personer.  

 

En artikkel av Crewe, Hulley og Wright (2017) tar for seg kjønnsforskjeller når det gjelder 

«pains of imprisonment». Kvinner opplever blant annet ensomhet sterkere enn menn, og 

kjenner mer på den svekkede kontakten med familie og venner (Crewe et al., 2017). Unntaket 

er tapet av kontakt med vanskelige og dårlige relasjoner som gjerne forbedrer situasjonen. 

Spesielt for innsatte mødre er passiviseringen av og den begrensede muligheten til å utføre 

rollen som mor under soning. Det å ikke ha full kontroll over eget liv og sine nære relasjoner 

er en stor frustrasjon, og kjønn er sentralt i denne sammenhengen med tanke på at kvinnelige 

innsatte oftere enn mannlige før fengsel har hatt rollen som primære omsorgsgivere for barna 

i familien (Loper, Carlson, Levitt og Scheffel, 2009; Crewe et al., 2017; Mignon og Ransford, 

2012). Rowe (2011) ser også på «pains of imprisonment» blant kvinnelige innsatte. Hun viser 

til at mye forskning på dette temaet har fokusert på frustrasjoner knyttet til tap av sosiale 

relasjoner, identiteter og roller, men mindre på betydningen av institusjonelle forhold under 

soning, og hvordan det institusjonelle ved tilværelsen påvirker innsattes sosiale relasjoner og 

hvordan de selv håndterer fengselsoppholdet (Ibid.). Soffer og Ajzenstadt (2010) ser 

tilsvarende på fengselets frustrasjoner blant kvinnelige innsatte. De finner som Sykes (1971) 

at berøvelse av frihet og autonomi, relatert til graden av kontroll og overvåkning i fengselet er 

en stor frustrasjon (Ibid.; Soffer og Ajzenstadt, 2010). Begrenset eller tap av kontakt med 

egne barn var også en sentral frustrasjon, blant annet relatert seperasjonen, men også til det å 

være avhengig av andre for å kunne ha kontakt med barna og utøve morsrollen under soning. 

I motsetning til Sykes (1971) finner de at studiens innsatte fant en trygghet og sikkerhet i 

fengselets kontrollerte miljø, hvor de fikk dekt fysiske, psykiske og sosiale behov, samt 

tilgang på hjelp for egen personlig vekst (Ibid.; Soffer og Ajzenstadt, 2010). Med andre ord 

peker resultatene på at fengselstilværelsen til enhver tid ikke nødvendigvis utelukkende 

oppleves som vond og vanskelig for de innsatte.  
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Foster (2012) skriver om «pains of imprisonment» knyttet til relasjonen mellom innsatte 

mødre og deres barn. I artikkelen fremhever hun de mest utbredte frustrasjonene studiens 

innsatte mødre opplevde under fengselsoppholdet (Foster, 2012). Blant disse framkom selve 

seperasjonen fra barna som en klar frustrasjon, og det å gå glipp av barnas utvikling og store 

begivenheter som bursdager under tiden i fengsel var vanskelig. Andre fremtredende 

frustrasjoner inkluderte berøvelse av eller svært begrenset kontakt med barna, i samsvar med 

Soffer og Ajzenstadt (2010), noe som også ble linket til dårligere mental helse (Ibid.; Foster, 

2012). Et siste funn var at kvinnene ga uttrykk for den negative effekten deres 

fengselsopphold hadde på barna, og at det var smertefullt å ha påført dem dette og å ikke 

kunne være tilstrekkelig tilstede for dem (Foster, 2012).  

 

Ben Crewe (2011) sin artikkel «Depth, weight, tightness: Revisiting the pains of 

imprisonment» tar for seg Sykes originale frustrasjoner og ser disse opp mot nyere tids 

fengsler. Han ser på hvordan dagens fengsler med nye retningslinjer og praksiser har lagt 

grunn for et utvidet og oppdatert sett av frustrasjoner ved soning i fengsel (Crewe, 2011). 

Crewe (2011) fremhever usikkerhet og ubestemthet, selvstyre og psykologiske evalueringer 

som sentrale sett av frustrasjoner. Usikkerhet og ubestemthet omhandler her blant annet 

hyppigere endringer i system og regler, som gir mindre forutsigbarhet og er vanskeligere å 

forholde seg til. Kort sagt omhandler det at makten er «lettere», men også mindre håndfast. 

Frustrasjon tilknyttet selvstyre har bakgrunn i hvordan makt, kontroll og disiplin i nyere 

fengsler er mindre fysisk og direkte synlig enn før, og den psykologiske makten tar større 

plass. Innsatte får mer autonomi, samtidig som det legges mer vekt på selvdisiplin. Denne 

ansvarliggjøringen og medfølgende forventninger om at de innsatte skal ta egne ansvarlige 

valg og aktivt styre sin positive forandringsprosess, gir blant annet de innsatte et større 

handlingsrom. Større handlingsrom og mindre ekstern kontroll kan gi frykt for å gjøre feil 

som igjen kan føre til angst og maktesløshet. Det siste settet av frustrasjoner Crewe (2011) 

fremhever er psykologiske vurderinger. Her peker han hvordan fengslenes kurs og 

vurderingsmetoder kan virke generaliserende og kategoriserende, og at innsatte som følger av 

dette berøves av sine komplekse identiteter. Deres personlige identitet og hvordan de selv 

definerer seg som person byttes ut med en forenklet, institusjonalisert identitet basert på en 

psykologisk vurdering eller problematisk atferd.  
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Relevant for denne oppgaven er «pains of imprisonment» relatert til det å sone ved et norsk 

lavsikkerhetsfengsel. Shammas (2014) og Neumann (2011) har skrevet om dette i en norsk 

kontekst. Neumann (2011) skriver om Bredtveits lavsikkerhetsfengsel, som også er denne 

studiens kontekst. Mens Pratt (2008) i sin diskusjon om Skandinavias eksepsjonelle og 

humane fengselsforhold og beskrivelsen av åpne fengsel fokuserer mye på fengslenes 

materielle forhold og knytter dette til en antatt lettelse av «pains of imprisonment» blant 

fengslenes innsatte, er Neumann (2011) kritisk til en slik forståelse og retter fokus mot den 

sentrale betydningen både av kulturell kontekst og andre forhold utenom det materielle i 

forståelsen av hvordan og i hvilken grad innsatte opplever ulike frustrasjoner under soning 

ved lavsikkerhetsfengsel. Shammas (2014) tematiserer tilsvarende hvordan soning ved 

lavsikkerhetsfengsel kan gi andre eller flere frustrasjoner enn originalt presentert av Sykes 

(1971). Han omtaler disse som «pains of freedom», med den hensikt å nyansere bildet av en 

såkalt eksepsjonell skandinavisk fengselspraksis og soningsforhold ved lavsikkerhetsfengseler 

(Shammas, 2014, s. 108). Funnene av «pains of freedom» ved fengselet han omtaler som 

«prison island» inkluderte forvirring, angst og grenseløshet, tvetydighet, relative berøvelser 

og individuelt ansvar. Disse frustrasjonene kan blant annet bunne i økt kontakt med verden 

utenfor som kan medføre en utydeliggjøring av grensene mellom frie og ikke frie roller, samt 

mellom det «normale liv» og livet i fengsel. Shammas (2014) viser også til innsattes 

ambivalens vedrørende den økte friheten ved lavsikkerhetsfengselet, på grunn av hvordan 

friheten utøves under fremdeles begrensende forhold (Ibid.; Jacobsen, 2018; Reiter, Sexton og 

Sumner, 2018). Neumann (2011) skriver tilsvarende om hvordan bare det å være innsatt i seg 

selv, uansett hvor gode soningsforholdene er, kan oppleves som smertefullt og 

stigmatiserende. Soning ved åpne fengsel krever blant annet mye selvkontroll og selvdisiplin 

av de innsatte, som virker som en indirekte, internalisert form for makt (Ibid.; Jacobsen, 

2018). Hun viser også innsattes opplevelse av relative berøvelser, samt det at gode materielle 

forhold ikke veier opp for frihetsberøvelsen og soningens medfølgende stigmatisering 

(Neumann, 2011).  

 

Relatert til «pains of imprisonment» introduserte Crewe (2011) tre begreper, dybde, tetthet og 

vekt, for å videreføre og operasjonalisere Sykes´ (1971) teori. Begrepenes hensikt er å 

ytterligere bidra til å beskrive og diskutere opplevelsen og effekten av en tilværelse i dagens 

fengsler. Dybdebegrepet som opprinnelig kommer fra Downes (1988) omhandler fengselets 

fysiske sikkerhet og symboliserer avstanden til frihet, altså jo dypere du er, dess lengre er du 

unna løslatelse og frihet (Crewe, 2011; Lanskey, Lösel, Markson og Souza, 2018). Ugelvik og 
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Damsa (2017) viser hvordan «dybde» også kan symbolisere avstanden fra livet utenfor 

fengsel med familie og andre sosiale relasjoner. Tetthet refererer til makt, i hvilken grad 

makten oppleves som tett og påtrengende eller kvelende, eller lett, indirekte og uforutsigbar 

(Crewe, 2011). Konseptet om vekten av soning blir det mest sentrale i oppgaven. Begrepet ble 

i fengselssammenheng først brukt av King og McDermott (1995) relatert til det psykisk 

vanskelige og undertrykkende ved fengselet (Crewe, 2011). King og McDermott (1995) 

beskrev vekt som «the degree to which relationships, rights and privileges, standards and 

conditions serve to bear down on them», hvor them henviser til de innsatte (King og 

McDermott, sitert i Lanskey et al., 2018, s. 182).  

 

Crewe (2011) argumenterer for at begrepet tetthet bedre kan beskrive dagens fengselsstraff, 

med tanke på hvordan kombinasjonen av undertrykkende makt, lettere kontroll og mer 

selvdisiplin både kan føles «kvelende» og angstvekkende på grunn av mer autonomi og 

ansvar som kan gi rom for en usikkerhet og frykt for å gjøre feil (Crewe, 2011). Kort 

beskriver han fengselet og fengselstilværelsen i Storbritannia i nyere tider som «lighter but 

tighter» (Crewe, 2011, s. 524). Vektbegrepet vil likevel være det mest sentrale i oppgaven, og 

det vil bli delvis bli brukt på en noe alternativ måte i forhold til i forskning av Crewe (2011) 

og Crewe, Liebling og Hulley (2014). Begrepet vil i oppgavens analyse- og diskusjonskapittel 

benyttes for å undersøke og forme en forståelse for blant annet hvilken «vekt» de kvinnelige 

innsatte bærer på som følger av forholdene de lever i under soningen, samt deres private 

forhold fokusert rundt familie og egne barn.  

 

Listwan, Sullivan, Agnew, Cullen og Colvin (2013) ser på «pains of imprisonment» i lys av 

General strain theory (GST) for å undersøke eventuelle sammenhenger mellom belastninger 

innsattes opplever som følger av fengselsopphold og sannsynligheten for tilbakefall. Med 

andre ord innvirkningen av fengselstilværelsens negative utilsiktede effekter på innsattes 

tilpasning i samfunnet etter fengselsopphold. Listwan et al. (2013) poengterer hvordan flere 

faktorer kan påvirke sannsynligheten for at de innsatte tyr til kriminalitet for å håndtere ulike 

belastninger. Dette omfatter faktorer som sosiale ferdigheter og økonomiske ressurser, i 

hvilken grad de har tilgang på støtte fra konvensjonelle sosiale nettverk, hva eller hvor mye de 

har å tape på eventuell kriminell atferd, samt forbindelser til kriminelle miljø. Som 

kontrollvariabel viste sysselsetting seg som en faktor som betydelig reduserte sannsynligheten 

for tilbakefall og gjeninnsettelse i fengsel. 
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I norsk og skandinavisk kontekst har Sykes´ (1971) teori og Crewes begrep i nyere tid 

hovedsakelig blitt brukt i diskusjoner rundt skandinavisk eksepsjonalisme og velferdsstaten 

relatert til fengselssystemet (Ugelvik og Damsa, 2017; Shammas, 2014; Reiter et al., 2018). 

Litteraturen i denne konteksten er stort sett kjønnsnøytral eller fokusert mot mannlige 

innsatte, som Ugelvik (2014) sin artikkel som bruker teorien i sammenheng med innsatte 

fedre. Når det kommer til eksempler på litteratur som bruker teorien i nasjonal eller 

skandinavisk kontekst med fokus på kvinnelige innsatte er det mindre å vise til. I denne 

oppgaven vil teoriene brukes for å bidra til å belyse og konkretisere ulike sider ved kvinnelige 

innsattes fengselsopphold ved et lavsikkerhetsfengsel i norsk kontekst. Hvilke frustrasjoner 

opplever de under soning, og hva gjør «vekten» av soning «lettere» og «tyngre» å bære? 

Engelsk litteratur på Sykes´ (1971) og Crewes (2011) teori bruker naturlig nok ordet «pains» 

for å vise til ulike «pains of imprisonment», men siden denne oppgaven skrives på norsk vil 

«pains» oversettes til «frustrasjoner».  

 

Crewe, Liebling og Hulley (2014) viser hvordan fengselsregimer med lettere eller mykere 

kontroll objektivt sett ikke nødvendigvis betyr at fengselsoppholdet oppleves som mindre 

frustrerende enn i fengsel med tyngre eller hardere kontroll. Relatert til dette er et sentralt 

poeng gjennomgående i oppgaven hvordan ulike opplevelser av og forståelse av egne 

fengselsopphold og soningstilbud bunner i både objektive og subjektive faktorer (Sexton, 

2015; Crewe, 2015). Objektive faktorer vil være for eksempel fengselets fasiliteter, lengde på 

dom, grad av kontroll og restriksjoner med mer. Subjektive faktorer omfatter blant annet hver 

persons individualitet og den enkeltes unike repertoar av levde erfaringer og forventninger. 

Varierte kombinasjoner av ulike objektive og subjektive faktorer innebærer at lignende 

soningsforhold og soningstilbud vil oppleves ulikt fra person til person (Sexton, 2015; Crewe, 

2015).  

 

På bakgrunn av tidligere studier om fengselets frustrasjoner blant innsatte generelt, kvinnelige 

innsatte og innsatte mødre kan vi i denne studien forvente å finne varianter av flere av disse 

frustrasjonene, i tillegg til variasjoner med hensyn til hvilke forhold og situasjoner de innsatte 

opplever som frustrerende. Studien tar som sagt for seg innsattes fengselsopphold ved et 

«lettere» lavsikkerhetsfengsel. Med tanke på dette er det sannsynlig å forvente å finne 

varianter av de oppdaterte frustrasjonene presentert av blant annet Crewe (2011), Shammas 

(2014) og Neumann (2011). Jeg forventer også å finne frustrasjoner relatert til selve det å ha 
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kontakt med familie og egne barn, i tillegg til frustrasjoner knyttet til seperasjonen fra, tap av 

og begrenset kontakt med nære relasjoner.  

 

Tidligere forskning 

Blant den eksisterende relevante litteraturen finner vi blant annet Karlsen (2018) som ser på 

kvinnelige innsatte soningsforhold og femininitet i norske fengsel. Kriminalitet er i det store 

bildet gjerne sett på som et maskulint fenomen i tillegg til at femininitet kulturelt og 

institusjonelt i det store bildet er underordnet en hegemonisk maskulinitet. Kvinnelige innsatte 

oppfattes gjerne som avvikende, uønskede og sårbare feminiteter. Soffer og Ajzenstadt (2010) 

ser tilsvarende dette i relasjon til det hegemoniske synet på morsrollen, og hvordan innsatte 

som følger av begrensede muligheter til å utføre morsrollen under soning, vanskelig møter 

disse kulturelt definerte forventningene. Karlsen (2018) drøfter hvordan kvinnelige innsatte 

på grunn av fengselsinstitusjonens maskuline karakter samt utilstrekkelig likestilling mellom 

mannlige og kvinnelige innsatte hva gjelder rehabiliterende tilbud, oppfattes som eller 

opplever seg som mer stigmatiserte, sårbare og undertrykkede i fengsel enn menn og som 

følger av dette kan ha reduserte sjanser for vellykket tilbakeføring til samfunnet etter 

løslatelse. Tilsvarende viser en rapport fra kriminalomsorgen (2015a) til at kvinnelige innsatte 

ofte lever med sterke skamfølelser, og antyder kvinnelige innsatte i større grad enn mannlige, 

lider av dette.  

 

Videre i nasjonal og nordisk kontekst har blant annet Smith og Jacobsen (2010) skrevet boken 

«Når straffen rammer uskyldige» som først og fremst handler om hvordan barn av innsatte 

rammes av forelderens fengselsopphold. Boken tar også for seg hvordan seperasjon fra egne 

barn under soning påvirker de innsatte og ulike utfordringer knyttet til kontakt med barn 

under soning og overgangen fra fengsel tilbake til forelderrollen. En JURK-rapport av Vige 

(2018) tar spesifikt for seg kvinnelige innsattes soningsforhold i norske fengsel, med et utvalg 

på 120 kvinner kvinnelige innsatte. Rapporten tar for seg utfordringer med soningsforholdene 

og områder med forbedringspotensial. Sentrale aspekt som fremkommer i rapporten 

omhandler bedre tilrettelegging for kontakt med familie, venner og barn, relatert til 

utfordringer knyttet til nærhet, besøksomgivelser og andre kontaktformer. Tilbud om arbeid 

og utdanning fremkom også som et område med rom for forbedring og mer variasjon og 

tilrettelegging, spesielt i rene kvinnefengsel. Med dette i bunn vil det være interessant å 

undersøke innsattes soningsopphold som forskningstema, med et spesifikt fokus på kvinnelige 
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innsatte som soner i et av Norges rene kvinnefengsel, og undersøke deres opplevelser og 

erfaringer med hverdagen i fengselet, forberedelse mot løslatelse og kontakt med familie og 

barn under soning.  

 

Tidligere forskning indikerer at det å få besøk i fengsel og på denne måten opprettholde nære 

relasjoner til familie kan ha en positiv effekt på utfallet av innsattes tilbakeføringsprosess 

(Liu, Pickett og Baker, 2016; Bales og Mears, 2008; Duwe og Clark, 2011). Duwe og Clark 

(2011) viser til at besøk av familierelasjoner, i forhold til blant annet venner og mentorer (for 

eksempel kontaktbetjenter), har størst reduserende effekt på sannsynligheten for tilbakefall. 

Sammenhengen mellom familiebesøk og sjansene for vellykket tilbakeføring etter endt soning 

kan ha mange årsaker. Én av dem hvordan det å opprettholde kontakten og relasjon til familie 

under soning kan bety at de innsatte under soning og i tiden etter løslatelse kan finne støtte i 

familien, både økonomisk, emosjonelt og sosialt, og praktisk for eksempel i form av 

barnepass under soning (Hairston, 1988; Cobbina, 2010; Dodge og Pogrebin, 2001). Blant 

annet viser Cobbina, Huebner og Berg (2012) til at kvinnelige innsatte med barn ofte var 

avhengige av et samarbeid med og støtte fra familie for å opprettholde relasjonen til sine barn 

under soning. Poehlmann (2005) og Poehlmann, Dallaire, Loper og Shear (2010) viser videre 

til at innsatte mødre med gode, nære forhold til barnas omsorgsgiver(e) under soning kan 

bidra til hyppigere kontakt mellom mor og barn og dermed også bidra til å styrke mor-barn-

relasjonen. Familiens sentrale posisjon som ressursgivere i tilbakeføringsprosessen kan også 

ha sammenheng med hvordan familie for mange innsatte utgjør en stor del av deres sosiale 

nettverk, spesielt i tiden etter løslatelse (Berg og Huebner, 2011). Cobbina et al. (2012) viser 

og at familierelasjoner har en svært sentral posisjon hos kvinnelige innsatte i større grad enn 

blant mannlige innsatte.  

 

Familie kan videre være en praktisk og sosial ressurs gjennom å hjelpe med konkrete ting som 

bosted, samt mer indirekte gjennom å koble de innsatte til arbeidsmarkedet og ellers 

promotere en konvensjonell livsstil etter løslatelse og på denne måten redusere 

sannsynligheten for tilbakefall (Berg og Huebner, 2011; Maruna, 2001 i Berg og Huebner, 

2011; Liu et al., 2016). Disse ressursene får de innsatte tilgang på gjennom den sosiale 

kapitalen familien som en del av deres sosiale nettverk innehar (Ibid.; Bourdieu, 2006). Det å 

få hjelp med å bygge sosiale nettverk var ønskelig som en større del av det forberedende 

arbeidet under soning blant kvinnelige innsatte i JURK-rapporten av Vige (2018). 

Familierelasjoner kan også være sentrale kilder for moralsk og emosjonell støtte under 
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tilbakeføringsprosessen, noe som har fått mindre oppmerksomhet i forskning på temaet (Mills 

og Codd, 2008). Positive og familiefokuserte roller, for eksempel morsrollen, kan promotere 

prososiale selvidentiteter, gi motivasjon til å gjøre positive forandringer med egen person og 

situasjon, og slik lette på overgangen tilbake til familien og samfunnet, samt gi motivasjon til 

å avstå fra kriminalitet og kriminelle miljø etter løslatelse (Hairston, 1988; Mills og Codd, 

2008; Shamai og Kochal, 2008; Wright, DeHart, Koons-Witt og Crittenden, 2013; Mignon og 

Ransford, 2012; Celinska og Siegel, 2010). 

 

Når det gjelder relasjon til og kontakt med egne barn under soning, viser en 

litteraturgjennomgang av Poehlmann, Dallaire, Loper og Shear (2010) at et flertall tidligere 

studier fant at kontakt med egne barn er fordelaktig for innsatte foreldre. Det nevnes samtidig 

at omgivelsene eller forholdene kontakt skjer i kan være av stor betydning. Som nevnt over 

kan en foreldrerolle kobles til positive sosiale identiteter. Kontakt vil også kunne ha positiv 

effekt på innsatte mødres mentale helse, og indirekte motivere til personlig vekst gjennom 

mål om å kunne være bedre mødre for barna (Poehlmann, 2005).  

 

Tidligere forskning av La Vigne, Naser, Brooks og Castro (2005), Cobbina (2010) og 

Cobbina, Huebner og Berg (2012) fremhever betydningen av relasjonenes positive kvalitet når 

det kommer til hvilken effekt kontakt og opprettholdelse av familierelasjoner og relasjon til 

partner kan ha på sjansene for vellykket tilbakeføring til samfunnet etter løslatelse. La Vigne 

et al. (2005) fant at relasjonskvaliteten stort sett holdt seg relativt stabil i løpet av 

fengselsoppholdene, og at de med familierelasjoner av høy kvalitet og mye støtte før fengsel, 

også hadde familierelasjoner av høy kvalitet og mye støtte fra familien etter løslatelse. 

Relasjoner av dårlig kvalitet og relasjoner med dårlig innflytelse på de innsatte vil derimot 

kunne ha motsatt, altså negativ effekt på utfallet av de innsattes tilbakeføring til samfunnet 

etter løslatelse, for eksempel i form av oppfordring til dårlige avgjørelser som leder tilbake til 

en kriminell livsstil, men også i bare i form av tilstedeværelse, spesielt relatert til rus 

(Cobbina, 2010; Condry og Smith, 2019). Familiemedlemmer som er del av et kriminelt miljø 

er et eksempel på relasjoner som kan ha sterk negativ innflytelse, samtidig som 

familierelasjoner gjerne er særlig vanskelige å bryte med. 

 

Kontakt med familie og barn under soning kan som vist fra tidligere forskning presentert over 

virke fordelaktig for innsatte både under og etter endt soning. Forskning viser samtidig til 

ulike utfordringer relatert til kontakten (Poehlmann, 2005; Smith og Jacobsen, 2010; Houck 
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og Loper, 2002). Besøk av barn kan blant annet oppleves som utfordrende som følge av at de 

innsatte selv opplever at de ikke evner å være en god nok mor for sine barn under 

fengselsoppholdet (Houck og Loper, 2002; Smith og Jacobsen, 2010). Det kan generelt være 

vanskelig å erfare eller påminnes om svekkede evner og begrensede muligheter til å gi 

tilstrekkelig omsorg til sine barn under soning, og dette kan føre til svekket selvtillit relatert til 

morsrollen (Smith og Jacobsen, 2010; Loper, et al., 2009; Celinska og Siegel, 2010). Samtidig 

kan jevnlig kontakt med barna under fengselsoppholdet i følge forskning av blant annet Tuerk 

og Loper (2006) kunne bidra til å redusere innsatte foreldres opplevelse av slikt stress relatert 

til relasjonen til barna og egen kompetanse som forelder. 

 

Innsatte kan under soning erfare å ha begrensede muligheter til å bidra på andre måter overfor 

familien, og visshet eller påminnelser gjennom kontakt med de utenfor fengsel om hvordan 

familie eller barn lever med konsekvenser av deres handlinger eller har behov for hjelp de 

innsatte ikke kan gi som følger av fengselsoppholdet kan være utfordrende å håndtere 

(Shamai og Kochal, 2008; Smith og Jacobsen, 2010; Sharp og Mendoza, 2001; Shammas, 

2014). Et annet utfordrende element ved kontakt kan være erfaringen av at livet til familien 

utenfor fengsel utvikler seg i et tempo de innsatte ikke kan relatere til som følger av den 

«prisoniserte», stillestående fengselshverdagen, samt opplevelsen av at de går glipp av den 

ofte raske utviklingen barna gjennomgår i løpet av soningstiden (Smith og Jacobsen, 2010; 

Reiter et al., 2018; Foster, 2012; Poehlmann, 2005). Påminnelser om hva de går glipp av i 

livet til barna som følger av kontakt kan også føre til forsterkede følelser av savn etterfulgt av 

kontakt (Loper et al., 2009). Som følger av redusert kontakt og utfordringer knyttet til kontakt 

med barn og familie under soning, kan overgangen fra fengsel tilbake til familien og 

morsrollen utenfor fengselskonteksten være omfattende (Smith og Jacobsen, 2010). Samtidig 

møter innsatte ofte denne overgangen med store forventninger til hvordan hverdagen og 

relasjonene skal bli etter løslatelse (Ibid.; Hairston, 1991). Som følger av dette kan 

overgangsprosessen og utfallet føre til skuffelse for en eller begge parter (Ibid.). Det å få hjelp 

av kompetanse- og kunnskapsrike institusjoner i denne overgangsperioden samt jobbe med 

dette i forkant av løslatelsen vil derfor ofte være fordelaktig.  

 

Smith og Jacobsen (2010) viser også til utfordringer tilknyttet kontakt særlig relatert til 

besøksomgivelsene. Et aktuelt begrep i denne sammenhengen er sekundær prisonisering 

(Comfort, 2003). Begrepet spiller videre på prisonisering-begrepet som historisk har vært mye 

brukt innenfor fengselsforskningen, og som kort omfatter hvordan personer sosialiseres inn i 
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og internaliserer rollen som innsatt og medfølgende karakteristikker (Clemmer, 1950). Dette 

begrepet er et klassisk, men avleggs begrep. I en nyere kontekst er begrepet gjenopplivet og 

videreført som sekundær prisonisering av blant annet Comfort (2003) som omtaler og 

benytter begrepet som en videreføring av Sykes´ teori. Sekundær prisonisering omhandler 

hvordan pårørende av innsatte opplever begrensninger, berøvelser og utfordringer som følger 

av å måtte forholde seg til av fengselets fysiske grenser, regler og rutiner for eksempel ved 

besøk (Comfort, 2003). Sekundær prisonisering av pårørende kan utarte seg både i fengsel 

under besøk, og mer indirekte i hverdagen utenfor fengsel, i form av at de får ekstra mye 

ansvar og oppgaver ettersom de må ta over hjemme for den innsatte, bruke tid og ressurser på 

komme på besøk og hjelpe med omsorgen av eventuelle barn av de innsatte, i tillegg til at 

familier av innsatte kan oppleve stigmatisering som følger av relasjonen (Ibid.; Jardine, 2018; 

Hanlon, Carswell og Rose, 2007).  

 

Presentert over er en rekke studier som har tatt for seg kvinnelige innsatte soningsforhold og 

fengselstilværelse, hvordan fengselsopphold påvirker pårørende av innsatte, innsatte foreldres 

relasjon til og kontakt med familie under soning, og studier som ser spesielt på innsatte mødre 

og kontakt med deres barn. Studiene former et utgangspunkt for hva denne studien kan 

forvente å finne, og som vil benyttes i diskusjonen av studiens faktiske funn.  
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4 Metode 

Denne studien tar sikte på å undersøke kvinnelige innsattes soningsforhold og 

fengselstilværelse, på bakgrunn av kvinnenes egne erfaringer med, opplevelser av og 

meninger rundt det å sone ved et rent kvinnelig lavsikkerhetsfengsel som Bredtveit avdeling 

B2. Jeg ønsket derfor å intervjue kvinner som i den aktuelle perioden sonet en dom ved denne 

avdelingen. På bakgrunn av hvordan kvinnenes opplevelser, erfaringer og meninger var 

utgangspunktet for studiens data valgte jeg en kvalitativ tilnærming til temaet i form av semi-

strukturerte intervju (Tjora, 2012; Kvale og Brinkmann, 2009). Jeg vil begynne med å 

redegjøre for rekrutteringen av informanter og presentere studiens endelige utvalg. Deretter 

blir det en gjennomgang om intervju som metode, gjennomføringen av intervjuene, samt 

arbeidet med intervjudata. Sist, men ikke minst vil jeg redegjøre for etiske retningslinjer for 

og utfordringer med forskning på sårbare samfunnsgrupper.  

 

Rekruttering og utvalg 

Studien vil som sagt baseres på intervju av kvinnelige innsatte. Litteratur som tar for seg det å 

forske på fengsel og innsatte fremstiller rekruttering av informanter som noe praktisk og etisk 

utfordrende (Ferreccio og Vianello, 2014; Lumsden og Winter, 2014; Sloan og Wright, 2015; 

Cappelen, 2014). Et aspekt ved dette er å få tilgang til fengselet og fengselets innsatte (Sloan 

og Wright, 2015). I rekrutteringsprosessen av innsatte som informanter er man avhengig av et 

samarbeid med institusjonens ansatte, både for å gis tilgang til fengselet og fengselets innsatte 

(Ferreccio og Vianello, 2014; Sloan og Wright, 2015; Carr, 2015; Abbott, DiGiacomo, Magin 

og Hu, 2018; Schlosser, 2008; Abrams, 2010). Etter anskaffet tilgang er det avgjørende at 

informantene har grunnlag for å kunne gi relevant data for studiens tema og 

forskningsspørsmål (Tjora, 2012; Thagaard, 2009; Kristensen og Ravn, 2015). 

 

Rekrutteringsstrategi 

Oppgavens tema og forskningsspørsmål virker allerede avgrensende for hvem det blir naturlig 

å rekruttere som informanter. Oppgaven konsentrerer seg rundt kvinners egne erfaringer med 

og tanker rundt fengselsopphold og løslatelsesprosessen ved et lavsikkerhetsfengsel i Norge i 

dag, relatert til kontakt med og relasjon til familie. Utvalgsstrategien kan beskrives som en 

kombinasjon av et kriterieutvalg og et tilgjengelighetsutvalg (Tjora, 2012; Thagaard, 2009; 
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Abrams, 2010). Inklusjonskriterier ble benyttet for å finne informanter som kunne bidra med 

relevant data for å besvare forskningsspørsmålene og skape bredere forståelse på oppgavens 

tema. Informanters deltakelse i et tilgjengelighetsutvalg er «basert på den tilgjengelighet de 

har for forskeren» (Thagaard, 2009, s. 56; Abrams, 2010). Som jeg vil gå inn på senere i 

kapitlet, kreves det kontakter fra fengselet for å få tilgang til fengselet og potensielle 

informanter. I denne studien var det derfor praktisk å innhente informanter som var 

tilgjengelige fra det fengselet jeg fikk tilgang til som forsker.  

 

To av kriteriene for inklusjon var på bakgrunn av tema og forskningsspørsmål at 

informantene var kvinner og på det aktuelle tidspunktet sonet en fengselsdom ved et 

lavsikkerhetsfengsel. Alle informantene måtte også være over 18 år. Et annet kriterium var at 

informantene var i avslutningsfasen av sine fengselsopphold eller at de sonet kortere dommer 

og dermed kunne uttale seg om løslatelsesprosessen. Informantene måtte også ha hatt noe 

kontakt med familie og/eller barn under fengselsoppholdet, slik at det ga mening å intervjue 

dem om deres opplevelse av kontakt med familie og/eller barn under soning (Tjora, 2012; 

Thagaard, 2009; Kristensen og Ravn, 2015). Kontakt med familie var dermed et vesentlig 

kriterium for inklusjon i utvalget.  

 

Utvalget retter seg mot de innsatte istedenfor pårørende som familie eller ansatte ved 

fengselet. Dette er sentralt nettopp fordi denne studien er opptatt av hvordan de innsatte 

beskriver og forteller om fengselshverdagen, løslatelsesprosessen, kontaktmuligheter og 

familierelasjonene sett fra et innsideperspektiv. Samtidig vil disse beskrivelsene og 

fortellingene knyttes direkte opp mot deres egne erfaringer rundt rutiner, tilbud, 

besøksfasiliteter med mer og opplevelse av det å ha kontakt med familie både fra og i fengsel 

og hvordan det påvirker soningstid og tanker om tiden etter løslatelsen.  

 

Rekrutteringsprosessen av intervjupersonene fungerte slik at jeg gjennom masterveileder fikk 

kontakt med en ansatt ved Bredtveit fengsel som ble min kontaktperson ved avdeling B2. 

Kontaktpersonen forhørte seg med de innsatte ved avdeling B2 om eventuell interesse for 

deltakelse i studien. Det ble ikke gjort konkrete avtaler om intervju på denne måten, men jeg 

ble gitt tilgang til fengselet noen ettermiddager slik at jeg selv fikk mulighet til å snakke med 

de som hadde vist interesse. I samarbeid med fengselet rekrutterte jeg fem informanter.  
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Utfordringer med å rekruttere innsatte fra fengsel 

I rekrutteringsprosessen for kvalitative forskningsintervju benyttes ofte ansatte ved aktuelle 

institusjoner som kontaktpersoner og «mellommenn» mellom forsker og potensielle 

intervjupersoner, i denne sammenhengen mellom forskeren og de innsatte (Kristensen og 

Ravn, 2015; Abbott et al., 2018). Gjennom masterveileder fikk jeg som sagt knyttet kontakt 

med Bredtveits tilbakeføringskoordinator, og denne kontakten var avgjørende når det kom til 

å få tilgang til fengselet og informantene, kanskje spesielt med tanke på min manglende 

erfaring å vise til som student (Sloan og Wright, 2015). Et utfordrende aspekt ved å intervjue i 

fengsel og det måtte gå gjennom kontaktpersonen for rekrutteringsarbeidet og planlegging av 

intervju, var at rekrutteringsprosessen sannsynligvis ble mer tidkrevende enn om direkte 

kontakt til de potensielle informantene hadde vært mulig.  

 

Med tanke på utfordringer knyttet til tilgang til fengselet og innsatte, og kommunikasjon med 

innsatte, var det fordelaktig å avgrense interesseområdet for rekruttering til én institusjon, 

altså Bredtveit avdeling B2. På denne måten var det tilstrekkelig å ha opprettet kontakt med 

en ansatt ved fengselet som videre formidlet informasjon om studien til de kvinnelige innsatte 

og tilbakeformidlet ved interesse, samt sørget for at jeg som forsker fikk tilgang inn i 

fengselet for å selv presentere studien, gjøre rekrutteringsarbeid og intervjue de aktuelle 

informantene. Samtidig som en avgrensning av potensielt utvalg ga fordeler med tanke på 

tilgang og kommunikasjon, gjorde det begrensede antallet potensielle informanter det 

samtidig utfordrende å få et tilstrekkelig antall deltakere til studien.  

 

Det kan være utfordrende å rekruttere informanter fra utsatte, stigmatiserte samfunnsgrupper, 

og til studier som omhandler sensitive, private forhold og går inn på tema som omhandler 

avvik og sosial kontroll (Renzetti og Lee, 1993 i Butera, 2006; Kristensen og Ravn, 2015; 

Thagaard, 2009). På bakgrunn av dette ble det i informasjonsskrivet som ble delt ut tidlig i 

rekrutteringsprosessen og under egne presentasjoner av studien gjort rede for hva det ville 

innebærer å delta på intervju, hvilke tema intervjuene ville gå inn på, og hvilke forhold det 

ikke ville bli stilt spørsmål om, som for eksempel bakgrunn for deres fengselsdommer (se 

vedlegg 3). Vige (2018) valgte i samarbeid med undersøkelsens prosjektgruppe tilsvarende å 

unngå å stille spørsmål om lovbruddet, basert på muligheten for at det kunne øke terskelen for 

å delta. Presentasjonene av studien ga også mulighet til å gi ytterligere informasjon, besvare 

spørsmål og klargjøre hva intervjuet ville omfatte.  
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Beskrivelse og presentasjon av utvalget 

Studiens endelige utvalg besto av fem kvinnelige innsatte som ved intervjutidspunktet sonet 

ved avdeling B2. Under kommer en kort presentasjon av hver av de fem kvinnelige innsatte 

og deres soningssituasjon:  

 

Kvinne 1:  

Første kvinne ut var i slutten av tjueårene og sonet en lang dom. Til daglig hadde hun en fast 

jobb innenfor fengselets område. Hun hadde noe kontakt med foreldre og søsken, men trakk 

også fram to såkalte sekundærfamilier tilknyttet nære vennskap.  

 

Kvinne 2: 

Andre kvinne ut var også i slutten av tjueårene. Hun sonet en kortere dom på under to år. Hun 

var mor til én, og hadde tett kontakt med nær familie og barnet under soning. Til daglig hadde 

hun arbeidsoppgaver inne i fengselet, tok opp noe utdannelse i tillegg til deltakelse på et av 

fengselets kurstilbud.  

 

Kvinne 3:  

Kvinne nummer tre var i midten av tjueårene, og sonet en lengre dom. Hun hadde barn, men 

hadde ingen kontakt med barnet under soning. Hun beskrev et komplisert forhold til deler av 

sin nære familie, og begrenset kontakt under soning, men nær relasjon til og kontakt med 

partner. Hun jobbet til daglig utenfor fengselet og hadde i den forbindelse innvilget frigang.  

 

Kvinne 4:  

Den fjerde kvinnen var ca. 40 år, og sonet en kort dom. Hun hadde ingen fast jobb ved 

fengselet, men fikk utdelt arbeidsoppgaver fra dag til dag. Hun hadde nær relasjon til foreldre 

og partner, og kontakt med disse under soning.  

 

Kvinne 5:  

Femte og siste kvinne i utvalget var også ca. 40 år, sonet en relativt kort dom og hadde 

tidligere soningserfaring. Hun hadde ulike arbeidsoppgaver i fengselet og gikk til 

rusbehandling. Hun hadde flere barn, omsorg for enkelte av dem før fengsel og kontakt med 

alle. Hun hadde ellers stor familie, og hadde kontakt med både familie og barn under soning.  
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Bredtveit fengsel avdeling B2 har ordinært plass til 19 kvinnelige innsatte (Kriminalomsorgen 

E). Dette betyr at antallet kvinnelige innsatte det var mulig å rekruttere informanter fra 

innenfor en begrenset tidsperiode var relativt lavt. Selv om det i utgangspunktet var ønskelig 

med seks til ti informanter, ble det på bakgrunn av dette vanskeligere enn antatt å finne 

interesserte og villige deltakere og utvalget endte dermed med fem. Variasjonen blant 

utvalgets fem kvinnelige innsatte, både på bakgrunn av faktorer nevnt ovenfor, og variasjoner 

i bakgrunn, daværende livssituasjon og familienettverk ga likevel et spekter av perspektiver 

på temaet som resulterte i tilstrekkelig data for å besvare oppgavens forskningsspørsmål.  

 

Intervju 

Kvalitative semistrukturerte intervju ble brukt som forskningsmetode for å undersøke 

kvinnelige innsattes soningsopphold, deres opplevelse og meninger rundt forberedende 

prosess mot løslatelse, samt kontakt med familie og barn. Semistrukturerte intervju er 

utformet slik at temaene er forhåndsbestemt, samtidig som intervjuet er fleksibelt med tanke 

på rekkefølge og oppfølging av eventuelle nye tema (Tjora, 2012; Kvale og Brinkmann, 

2009). Gjennom beskrivelser av egenlevde opplevelser og erfaringer og fortolkning av det 

som blir sagt tar kvalitative intervju i denne sammenhengen sikte på å skape en forståelse av 

de innsattes livsverden og forstå ulike sosiale fenomener fra deres unike perspektiv (Kvale og 

Brinkmann, 2009; Thagaard, 2009). Kvalitative metoder som intervju er velegnet for å forske 

i dybden på og få innblikk i personlige og sensitive tema på grunn av muligheten for nær 

kontakt og dannelsen av et tillitsforhold mellom forsker og intervjuperson (Thagaard, 2009). 

Kunnskapsproduksjonen i kvalitative intervju er intersubjektiv, som betyr at kunnskapen blir 

til i samspillet mellom forsker og intervjupersonen (Kvale og Brinkmann, 2009). Det 

relasjonelle og kontekstuelle ved samhandlingen bør derfor være tema for refleksjon, kanskje 

spesielt når intervjupersonene er fra utsatte, stigmatiserte samfunnsgrupper (Lumsden og 

Winter, 2014; Poulton, 2014). Kvalitative intervju setter også variasjon og nyanser i sentrum, 

noe som vil være av stor betydning i denne oppgaven (Kvale og Brinkmann, 2009).  

 

Styrker og svakheter 

Kvalitative semistrukturerte intervju gir intervjupersonen rom for refleksjon over tema og 

spørsmålene, og mulighet til å svare i form av løse tanker og fortellinger innenfor et 



 

 29 

spesifisert tema (Tjora, 2012). Semistrukturerte intervju er også fleksible og kan tilpasses til 

intervjusituasjonen (Thagaard, 2009; Rubin og Rubin, 2005). Gjennom å gi rom for samtale 

og digresjoner innenfor visse grenser kan man også komme inn på nye interessante aspekter 

ved temaet og man kan gå dypere inn i tema hvor intervjupersonen viser særlig engasjement 

(Thagaard, 2009). På denne måten blir hvert intervju unikt og kan resultere i et spekter av 

interessante funn (Rubin og Rubin, 2005). Ettersom ikke alle intervjupersonene var i en 

posisjon hvor de uttale seg om alle delene av intervjutematikken, for eksempel det som 

omhandlet morsrollen, gjorde intervjustrukturen det enkelt å tilpasse intervjuene til hver 

enkelt person underveis i intervjuene.  

 

Typisk ved intervjusituasjonen er en asymmetri mellom informant og intervjuer, ettersom 

intervjueren definerer intervjuets tema, stiller spørsmål og styrer samtalen (Tjora, 2012; Kvale 

og Brinkmann, 2009, s. 52). Dette kan ses på både som en styrke og svakhet. Enkelte 

intervjupersoner kan finne det betryggende at intervjueren har ansvaret for å styre samtalen og 

at de selv dermed kan hvile på intervjuerens spørsmål om de er usikre på hva de skal snakke 

om. En slik asymmetri møter også gjerne intervjupersoners forventinger til 

intervjusituasjonen. På denne måten kan situasjonens asymmetri oppfattes som en styrke. På 

den andre siden kan et slikt asymmetrisk maktforhold i denne sammenhengen til en viss grad 

oppfattes som en svakhet ved intervju som metode på grunn av ubalansen i maktforholdet 

mellom forsker og kvinnelige innsatte som er en allerede undertrykket og utsatt 

samfunnsgruppe.   

 

En annen mulig svakhet ved intervju som metode er også relatert til intervjusituasjonens 

asymmetri og omhandler hvordan intervjupersonen kan bli påvirket av relasjonen mellom seg 

og forskeren og gi svar i retning av hva de tror forskeren ønsker å høre (Thagaard, 2009; 

Rubin og Rubin, 2005). Ferreccio og Vianello (2014) skriver at innsatte ofte kan forvente å 

bli dømt for det de har gjort, sin situasjon eller bli satt i dårlig lys som følger av deltakelse i 

forskning. Derfor jobbet jeg bevisst med å framstå nøytral gjennom intervjuet, verken 

anerkjenne eller dømme det som ble sagt. Som et annet tiltak for å forsøke å motvirke en slik 

uønsket relasjonell effekt, ble det i informasjonsskrivet de potensielle intervjupersonene ble 

utdelt og som ble gått gjennom like før intervjustart, opplyst om at studien ville gjennomføres 

som en selvstående studie, altså uavhengig av andre institusjoner (NESH, 2016). Det ble også 

informert om at formålet med studien var å høre deres subjektive erfaringer, opplevelser og 

meninger, og jeg forsøkte å unngå å gi inntrykk av egne verdier eller holdninger under 
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intervjuene. En kan likevel ikke vite sikkert om de svarene intervjupersonen gir er preget av et 

ønske om å presentere seg selv eller sine handlinger på en bestemt måte (Thagaard, 2009; 

Tjora, 2012).  

 

Intervjuguide  

Intervjuguiden for studien utgjorde en kombinasjon av fakta- og meningsorienterte spørsmål, i 

tillegg til noen formulerte oppfølgingsspørsmål som i praksis fungerte som alternative 

oppfølgingsspørsmål for egen trygghet i intervjusituasjonen, spesielt under de første 

intervjuene (Kvale og Brinkmann, 2009). Oppfølgingsspørsmål er hensiktsmessig for å få mer 

utdypende og nyanserte svar og slik få detaljert, innholdsrik intervjudata (Ibid.; Thagaard, 

2009; Rubin og Rubin, 2005). Intervjuguiden ble også formulert slik at den inneholdt 

spørsmål relatert til morsrollen som det ikke ville være naturlig å stille alle intervjupersonene, 

men som enkelt lot seg tilpasse det enkelte intervjuet. Selv om intervjuguiden i sin helhet ble 

relativt ufyllende, fungerte hovedspørsmålene som basen for intervjuets ulike tema, og de 

resterende spørsmålene som forslag ved behov.  

 

Intervjuspørsmålene var strukturert under fire overordnede tema; kontakt i fengsel, sosialt 

nettverk og innflytelse, nettverk etter løslatelse, og løslatelsen. Inndeling av spørsmålene i 

større tema gjør intervjuet mer oversiktlig både for intervjuer og intervjupersonen (Tjora, 

2012). I tillegg inneholdt intervjuguiden en innledende spørsmålsdel for noe praktisk 

informasjon om intervjupersonen, samt noen spørsmål om familie og tidligere sosiale 

situasjon for å få bakgrunn som intervjuet senere vil bygge på. Det første spørsmålet spør om 

beskrivelse av en typisk dag ved fengselet, som var noe alle informantene burde kunne 

besvare. Tanken bak var å starte intervjuet med et slikt spørsmål som krever mindre 

refleksjon og setter i gang samtalen.  

 

Gjennomføring av intervju 

Studiens intervju ble gjennomført i løpet av tre fengselsbesøk i perioden oktober 2018 til 

januar 2019. Alle intervjupersonene samtykket til bruk av lydopptaker under intervjuet. 

Intervjuene var antatt å ha en varighet på omtrent en time, men varte i praksis fra mellom 40 

og 50 minutter. Noen av intervjupersonene ga lange og utfyllende svar, fortalte historier i 

lengre trekk, mens andre ga kortere, konkrete eller vagere svar som oftere måtte følges opp 

med videre spørsmål for å komme mer i dybden.  
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I tillegg til de tidligere nevnte utfordringene med å rekruttere innsatte til intervju vil også 

tilrettelegging for intervju og intervjusituasjonen bære preg av fengselskonteksten og 

intervjupersonenes rolle som innsatt (Schlosser, 2008; Ferreccio og Vianello, 2014; Abbott et 

al., 2018). På grunn av mangel på direkte kontakt og konkrete avtaler med fire av 

intervjupersonene, var ikke alltid timingen for gjennomføring av intervju den beste. For det 

første intervjuet ankom jeg fengselet like før de innsatte skulle på den ukentlige handleturen 

utenfor fengselet. Intervjuet måtte derfor vente et par timer, noe som gjorde det hele mer 

tidkrevende. På grunn av min utenforstående rolle som forsker, kunne jeg ikke vite og ble i 

liten grad informert om slike rutiner som kunne hindre gjennomføringen av intervju. Dårlig 

timing var også en utfordring ved det siste intervjuet, som måtte gjennomføres i to omganger 

på grunn av oppbrudd for daglig telling etterfulgt av middag på avdelingen. Begge disse 

tilfellene viser til utfordringer en kan møte på som utenforstående ved gjennomføring av 

intervju i en fengselskontekst hvor man som forsker må føye seg etter institusjonens rytme og 

rutiner (Abbott et al., 2018).  

 

Alle intervjuene ble gjennomført på tomannshånd, altså uten personale til stede, og de fire 

første ble holdt på avdelingens besøksrom i andre etasje. De andre oppholdsrommene var i 

første etasje. Rommet besto av et lite kjøkken, TV, lekeområde og en sofagruppe vi satt i 

under intervjuet. Dette skapte et uforstyrret og komfortabelt miljø for intervjusituasjonen 

(Tjora, 2012). Tre av de fire første intervjupersonene hadde hatt en del besøk av familie og 

partner på dette besøksrommet, og jeg vil anta at de hadde noen positive assosiasjoner til 

besøksrommet i forhold til andre områder i fengselet. Det siste intervjuet ble holdt på 

avdelingens arbeidsrom, fordi besøksrommet på det aktuelle tidspunktet var opptatt. 

Arbeidsrommet var mindre optimalt for intervju enn besøksrommet, blant annet fordi det var 

en del aktivitet rett utenfor som vi kunne høre og se under intervjuet, og som til tider tiltrakk 

oppmerksomhet og virket forstyrrende for intervjuet. Samtidig, på grunn av konteksten og de 

innsattes fysiske begrensninger, var det vanskelig å finne et skjermet område, så det var 

nødvendig å benytte de tilgjengelige mulighetene og gjøre det beste ut av det.  

 

Tidligere i rekrutteringsprosessen ble det som tidligere nevnt utdelt informasjonsskriv som 

forklarte studiens formål og hva deltakelse på intervju innebar. Dette gjaldt blant annet 

intervjuets aktuelle tema, en omtrentlig tidsramme for intervjuet, samt ønsket om og hensikten 

med å benytte lydopptaker under intervjuet. Intervjuguiden ble brukt mer aktivt under det 
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første intervjuet enn de under de andre. Jeg opplevde at det fungerte fint å hoppe fram og 

tilbake i intervjuguiden ettersom det passet inn i samtalen. På denne måten unngikk jeg også å 

bryte opp i samtaleflyten og intervjupersonenes refleksjon over påbegynte tema.  

 

Et aspekt ved intervjusituasjonen generelt, og i denne sammenhengen ved gjennomføring av 

intervju av innsatte i fengsel er den asymmetriske maktstrukturen og den sosiale og kulturelle 

avstanden mellom meg som forsker og de som innsatt (Kvale og Brinkmann, 2009; Tjora, 

2012; Thagaard, 2009; Carr, 2015; Beyens, Kennes, Snacken og Tournel, 2015; Liebling, 

2014; Ferreccio og Vianello, 2014). En måte den sosiale avstanden og asymmetriske 

maktstrukturen kom til syne i intervjusituasjonen var at jeg under de to siste intervjuene, til 

forskjell fra de tre tidligere, gikk utstyrt med en sikkerhetsalarm jeg ble tildelt av avdelingens 

personale for min egen sikkerhet ettersom intervjuene ble gjennomført ute av syne for 

personalet. Ironisk nok følte jeg meg med denne alarmen noe mer ukomfortabel og usikker 

enn under de tidligere besøkene uten alarm, fordi det virket som en påminnelse om hvordan 

den private intervjusituasjonen potensielt kunne bli utrygg, selv om sjansene var små. Det kan 

også tenkes at alarmen virket som et fysisk symbol på den sosiale avstanden og den 

institusjonelle maktstrukturen min relasjon til og samarbeid med avdelingens personale under 

fengselsbesøkene representerte (Schlosser, 2008).  

 

Relatert til sosial avstand og maktstrukturer i intervju av utsatte, stigmatiserte 

samfunnsgrupper som innsatte er hvordan man som forsker bør forsøke å fremstille en nøytral 

posisjon overfor fengselsinstitusjonen, den innsatte og det som blir sagt i intervjuet, selv om 

det i praksis kan være utfordrende (Ferreccio og Vianello, 2014; O´Leary, 2014; Carr, 2015). 

Enkelte av intervjupersonene ga i intervjuene spesielt uttrykk for sider ved fengselsoppholdet 

og -forholdene de var misfornøyde med eller kritiske til. Intervjusituasjonen kan oppfattes 

som en mulighet til å få ut frustrasjon på, spesielt med tanke på at jeg var en de ikke hadde en 

relasjon til dem, at jeg jobbet uavhengig av institusjonen, selv om det var noe samarbeid 

relatert til tilgang og kommunikasjon, samt anonymiseringsaspektet ved intervjuet (Carr, 

2015; Liebling, 1999). Jeg forsøkte bevisst å ikke si meg enig eller uenig i uttalelsene, noe jeg 

heller ikke hadde grunnlag for, men heller uttrykke en forståelse for deres opplevelser og 

meninger og at kritikken ikke var objektiv, men basert på deres subjektive opplevelser (Tjora, 

2012; Carr, 2015).  
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Asymmetrien i intervjusituasjonen ligger blant annet i hvordan jeg som intervjuer i stor grad 

styrer intervjusituasjonen og samtalen, samt har makt til å fortolke det som blir sagt under 

intervjuet (Kvale og Brinkmann, 2009; Tjora, 2012). Det hendte intervjupersonene spurte om 

bekreftelse på at de hadde forstått spørsmålene riktig og svart deretter. I disse tilfellene var jeg 

opptatt av å klargjøre at det de sa var både nyttig og interessant, og omformulerte spørsmålene 

for å få mer treffende svar i de tilfellene hvor det oppsto misforståelser. Samtidig som 

maktstrukturen i intervjuet viste seg på denne måten, opplevde jeg også at intervjupersonene 

forventet at jeg skulle stille spørsmål og føre samtalen videre når det oppsto små pauser etter 

de hadde besvart ulike spørsmål (Tjora, 2012). Jeg la inn små pauser mellom spørsmålene for 

å gi ekstra rom for refleksjon og gi intervjupersonene tid til å fortelle videre om de kom på 

noe relevant.   

  

Det asymmetriske ved intervjusituasjonen viste seg også relevant i intervjusituasjonen når 

spørsmålene omhandlet deres familierelasjoner, deres barn for de som hadde det, og tanker og 

opplevelser de hadde tilknyttet disse relasjonene. Det var naturlig å anta at disse spørsmålene 

kunne oppfattes som private og sensitive og derfor vekke noe motstand i intervjupersonene, 

spesielt om de var knyttet til negative tanker og følelser (Copes, Hochstetler og Brown, 2012; 

Thagaard, 2009). Jeg forklarte i forkant av intervjuet at de underveis sto fritt til å si fra om det 

var spørsmål de ikke ønsket å svare på (Thagaard, 2009). Alle besvarte de spørsmålene jeg 

stilte under intervjuet og jeg fikk inntrykk av at de stort sett ønsket å dele, selv om noen på 

enkelte av de mer sensitive spørsmålene ga noe kortere og vage svar. Jeg valgte å se an 

situasjonen og stemningen og tilpasse hvor mye jeg fortsatte å spørre rundt disse temaene 

ettersom jeg ville respektere at det kunne være vanskelige tema å snakke om og fordi jeg 

ønsket at de skulle være komfortable med intervjusituasjonen og med det de valgte å dele 

(Ibid.; Rubin og Rubin, 2005; NESH, 2016).  

 

Relevant med tanke på det å intervjue om private og sensitive tema er hvordan man som 

forsker mottar og reagerer på uttrykk for vonde følelser (Liebling, 2014). Følelser er en viktig 

komponent i opplevelser, og dermed også tilstede gjennom beskrivelser og fortellinger av 

opplevelser og erfaringer (Ibid.). Det ble i intervjuene ved flere tilfeller gitt uttrykk for vonde 

følelser og situasjoner, og ved enkelte tilfeller vekte det de fortalte følelser av empati hos 

meg. Det er mye diskusjon innen forskningsmiljøet om hvordan følelser kan påvirke 

forskningen kvalitet (Jewkes, 2012). Selv opplevde jeg ikke dette som problematisk eller 

forstyrrende for gjennomføringen av intervju, men heller ekstra interessevekkende. Som 
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Jewkes (2012) skriver kommer interesse og motivasjon i forskningen alltid fra et sted, og jeg 

vil tro at det som traff meg interesse- og følelsesmessig i intervjuene også vil kunne være 

interessant for andre.  

 

Behandling av intervjudata  

Behandlingen av intervjudata omfatter transkribering av lydopptakene fra intervjuene og 

analyse av datamaterialet. Her vil det være en gjennomgang av hvordan intervjudata er 

transkribert, kodet og presentert i oppgavens analyse- og diskusjonskapittel. Metodens 

pålitelighet vil også bli drøftet.   

 

Transkribering  

Bruk av lydopptak under intervjuene ga mulighet til å bevare og i etterkant skrive ned alt som 

ble sagt i hvert av intervjuene (Thagaard, 2009). Det er samtidig viktig å poengtere at 

transkripsjon ikke omfavner alle aspekt ved intervjuet, for eksempel vil aspekter som 

stemmeleie og kroppsspråk falle utenfor det som skrives ned basert på lydopptak (Kvale og 

Brinkmann, 2009). Lydopptakene var av god kvalitet, noe som resulterte i bedre mulighet til å 

få med og skrevet ned alt som ble sagt under intervjuet uten usikkerhet for å høre feil og uten 

å bruke unødvendig mye tid på transkriberingsprosessen. 

 

I overensstemmelse med studiens NSD-godkjennelse ble lydopptakene fra intervjuene som 

inneholdt persongjenkjennelige elementer kun lyttet til og transkribert av meg. Jeg valgte å 

transkribere uten bruk av transkriberingsprogram, gjennom å lytte til lydopptakene, og deler 

av opptakene gjentatte ganger, til intervjuene var nedskrevet i sin helhet. Jeg valgte å 

transkribere intervjuene relativt ordrett, inkludert ordlyder som «ehm», «hm» og «eh», og jeg 

uttrykte latter som «haha». Avgjørelser for hvilke detaljer jeg ønsket å inkludere og hvilke jeg 

unnlot eller inkluderte i mindre grad, tok jeg på bakgrunn av hvilken informasjon det ville 

være behov for basert på valgt analysemetode (Rubin og Rubin, 2005; Kvale og Brinkmann, 

2009). På grunn av kravet om anonymisering av intervjupersonene og deres relasjoner, valgte 

jeg allerede under transkriberingsprosessen blant annet transkribere på bokmål for å unngå 

gjenkjennelse av dialekt eller talemåte, samt å anonymisere et kallenavn en av 

intervjupersonene gjennomgående omtalte en relasjon som i intervjuet (Tjora, 2012). Mer om 

anonymisering kommer senere i kapitlet.  
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Enkelte sitater fra intervjuene ble noe redigert før de ble satt inn i oppgavens analyse- og 

diskusjonskapittel, for at de skulle være mer lesbare ettersom muntlig tale kan virke lite 

velformulert i skriftlig form, men uten å endre sitatenes innhold (Kvale og Brinkmann, 2009). 

Denne redigeringen omfattet å gi de mest usammenhengende setningene mer helhetlig 

struktur og redusere ord som «liksom» som ikke hadde betydning for innholdet i sitatet. Jeg 

valgte også å fjerne ordlyder som «ehm», «hm» og «eh» der hvor det ikke uttrykker tenketid. 

Jeg valgte å beholde formulering av latter som «haha» i sitatene presentert i analyse- og 

diskusjonskapitlet. Flere av de transkriberte intervjusvarene var lange, og behøvde å kortes 

ned før de ble benyttet som sitater. Dette var også hensiktsmessig med tanke på at deler av 

svarene var mer relevante for sammenhengen enn andre. Jeg markerte utelatelser fra sitatene 

med denne tegnsettingen: (…). Jeg valgte i tillegg å klargjøre blant annet hvilke relasjoner de 

spesifikt snakket om i enkelte av sitatene, ved å sette det i en parentes, om dette ikke var 

tydelig fra utdraget av sitatet presentert i teksten.  

 

Analyse 

Analysearbeidet begynte allerede underveis i intervjuprosessen, der jeg noterte ned 

gjengående tema og spesielt interessante poeng i intervjuene (Thagaard, 2009). Selv om tema 

er sentrale i analysen er det ulike personer innenfor en spesifikk samfunnsgruppe sine tanker, 

opplevelser og erfaringer relatert til disse temaene som er i fokus. Denne tilnærmingen til 

analyse betegnes som personsentrert (Thagaard, 2009).  

 

I analysearbeidet valgte jeg å bruke analyseprogrammet NVivo. Programmet ga bedre 

oversikt over datamaterialet blant annet ved at alle transkripsjonene var samlet på ett sted. 

Programmet gir mange muligheter, men jeg valgte kun å benytte meg av muligheten til å lage 

egne hovedkoder (i programmet kalt nodes) og underkoder, og knyttet ulike deler av 

datamaterialet til disse kodene. Begrepene kode og kategori brukes ofte til å betegne det 

samme – å knytte innhold til noen beskrivende, sammenfattende ord (Thagaard, 2009; Tjora, 

2012; Kvale og Brinkmann, 2009; Rubin og Rubin, 2005; Saldaña, 2009). Jeg velger å bruke 

begrepet kode. Ved hjelp av programmet var det enkelt å finne fram til datamateriale tilknyttet 

de ulike kodene eller kombinasjoner av flere koder, og slik finne mønster i datamaterialet, 

både i form av likheter og forskjeller. Jeg vekslet mellom bruk av deduktive og induktive 

koder i analyseringsprosessen, altså hadde noen av kodene bakgrunn i datamaterialet, og 
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andre hadde bakgrunn i forskningstema, forskningsspørsmål og teori (Tjora, 2012; Kvale og 

Brinkmann, 2009; Saldaña, 2009). Etter en del prøving og feiling fant jeg noen koder jeg 

opplevde at omfavnet innholdet av datamaterialet på en god måte, og som la grunnlag for 

overordnede tema og mønster resten av oppgaven kunne bygges på. En slik fleksibilitet er 

viktig ettersom man i løpet av analyseprosessen får større forståelse av datamaterialet 

(Thagaard, 2009). Koder som «forberedelser i fengsel» og koder tilknyttet ulike 

kontaktmuligheter ga utgangspunktet for den første delen av analyse. Andre sentrale koder 

var «familie som ressurs» med underkodene «sosialt og emosjonelt», «praktisk og 

økonomisk» og «selvstendighet». Disse kodene sammen med «utfordringer med kontakt» 

både «i fengsel» og «fra fengsel», «framtid med familien» og «vennskap» ble grunnlaget for 

den andre delen av analyse- og diskusjonskapitlet. For kapitlets tredje og siste del ble «mor i 

fengsel» og «utfordringer med kontakt» og «framtid med familien» de mest relevante kodene. 

Noen av kodene var ganske generelle, men med underkoder og kodene sett i kombinasjon 

med hverandre var det greit å få oversikt over innholdet (Thagaard, 2009).  

 

Metodens pålitelighet  

For å redegjøre for metodens og dermed studiens pålitelighet vil begrepene validitet og 

reliabilitet benyttes (Thagaard, 2009; Kvale og Brinkmann, 2009; Tjora, 2012). Metodens 

validitet går ut på om den «undersøker det den er ment å undersøke» (Kvale og Brinkmann, 

2009, s. 251). Som Tjora (2012, s. 207) skriver er det studiens forskningsspørsmål, altså hva 

en ønsker å finne ut som bør veie tyngst ved valg av metode, og i denne studien hvor både 

tema og forskningsspørsmål var sentrert rundt kvinnelige innsattes opplevelser, erfaringer, 

meninger og refleksjoner relatert til et større fenomen – det å sone i fengsel – var kvalitative 

intervju en egnet metode. Validitet omhandler også fortolkningens gyldighet (Ibid.; Thagaard, 

2009). Når det gjelder fortolkning av intervjudata, er fortolkningen i denne studien knyttet tett 

opp mot noen utvalgte teorier og begrep. Med tanke på den utbredte bruken av tilsvarende 

teoretisk grunnlag i tidligere forskning på temaet innsatte og opplevelser av forhold under 

fengselsopphold mener jeg at utgangspunktet for fortolkning av studiens intervjudata må 

kunne sies å være valid. Analysen inneholder også noen fortolkninger jeg vil beskrive som 

antakelser på bakgrunn av funn fra tidligere forskning, og det er ved disse tilfellene presentert 

som antakelser.  
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I forkant av gjennomføring av intervju og under prosessen med intervjuguideskriving 

reflekterte jeg mye rundt bruken av familie som begrep, mye med tanke på hvordan familie 

kan defineres og oppleves svært ulikt fra person til person. Informantene fikk derfor frihet til 

å definere det de selv regnet som sin nære familie som utgangspunkt for resten av intervjuet, 

heller enn å ta utgangspunkt i en definisjon av familie som en kjernefamilie med mor, far og 

søsken som ikke alle nødvendigvis kan relatere seg til. Jeg var også påpasselig på å ikke la 

egne oppfatninger av familiens sosiale verdi skulle farge intervjuguiden i form av både hvilke 

spørsmål den inneholdt og formuleringen og retningen av spørsmålene. 

 

Reliabilitet er knyttet til forskningens pålitelighet og troverdighet (Kvale og Brinkmann, 

2009; Thagaard, 2009; Tjora, 2012). Dette omfatter blant annet spørsmålet om en annen 

forsker kunne gjennomført på samme måte som redegjort i metoden og fått samme resultat. 

Det setter blant annet krav til forskerens nøytralitet og at resultatene i liten grad er påvirket av 

relasjonen mellom forsker og intervjupersoner. Refleksjon over det relasjonelle i 

intervjusituasjonen, og min rolle i arbeidet med intervjudata er redegjort for tidligere i kapitlet 

under «Gjennomføring av intervju», noe som burde gi en viss transparens med hensyn til 

intervjuprosessen. Bruk av lydopptak framfor notater kan ha bidratt til at datamaterialet 

fremstår som mer uavhengig av meg som forsker (Thagaard, 2009).  

  

Utvalget for studien er samlet delvis på bakgrunn av tilgjengelighet, og er ikke representativt 

for en større populasjon (Thagaard, 2009; Abrams, 2010). Studiens resultater kan derfor ikke 

generaliseres. Målet med studien er ikke å produsere generaliserbar kunnskap, men å utvikle 

innsikt og forståelse av fenomener/ulike sider ved fengselsopphold fra en gruppe personers 

ulike perspektiv (Kvale og Brinkmann, 2009; Tjora, 2012). Samtidig vil jeg mene at bredden i 

utvalget gjør at jeg har fått et materiale som reflekterer opplevelsen også til mange andre – om 

enn ikke alle – kvinnelige innsatte.  

 

Etiske hensyn og anonymisering  

Når det gjelder generelle etiske hensyn ved kvalitative metoder som intervju vil det være 

relevant å ta utgangspunkt i retningslinjene fra De nasjonale forskningsetiske komiteene 

(internasjonalt forkortet til NESH). Disse omfatter blant annet en grunnleggende respekt for 

«forskningsdeltakernes autonomi, integritet, frihet og medbestemmelse» (NESH, 2016, s. 12).  
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Etikk i dette forskningsprosjektet handler i vide trekk om hvordan ting bør være og bør gjøres 

(Kvale og Brinkmann, 2015). Etiske hensyn har fått betydelig fokus gjennom hele 

forskningsprosessen, blant annet i forbindelse med rekruttering av deltakere til studien, 

utforming av intervjuguide, informasjons – og samtykkeskriv, lagring av datamateriale og 

personopplysninger, samt i forbindelse med bruk av sitater fra intervjuene i oppgaven. Det 

gjelder å finne en balansegang mellom å ta etiske hensyn til intervjupersonene involvert i 

prosjektet, og å grave dypt nok for å finne fram til ønskelig og nyttig ny kunnskap om 

forskningstemaet. I tillegg må man finne en balansegang mellom beskyttelsen av innsatte som 

sårbar samfunnsgruppe og de innsattes rett som voksne mennesker til å få sine tanker og 

meninger hørt om de ønsker det (Tubex, 2015).  

 

Prosessen med å få studien godkjent fra NSD og Kriminalomsorgen før prosjektstart var 

særlig viktig med tanke på å beskytte intervjupersonene, den involverte fengselsinstitusjonen i 

tillegg til at det var hensiktsmessig med tanke på å beskytte meg som forsker fra å trå feil 

blant annet når det gjelder etiske hensyn, datamaterialets sikkerhet, konfidensialitet og 

anonymisering (Schlosser, 2008). Det å få klare retningslinjer for gjennomføring av studien 

med tanke på å beskytte de innsatte og meg som forsker var spesielt hensiktsmessig med 

tanke på min nybegynnerstatus innen fengselsforskning og de medfølgende mange områdene 

det kan være lett å overse som følger av uerfarenhet.  

 

Informert samtykke og frivillig deltakelse  

Forskning på en samfunnsmessig sårbar og utsatt gruppe som kvinnelige innsatte krever et 

stabilt og gjennomtrengende fokus på forskningsetiske hensyn (NESH, 2016). Fritt, informert 

samtykke og frivillig deltakelse er av stor betydning for all forskning, og spesielt ettersom de 

innsatte lever i en situasjon med innskrenket frihet (Ibid.; Cappelen, 2014; Abbott et al., 2018; 

Copes et al., 2012). Før eventuelle samtykker ble de aktuelle innsatte utdelt informasjonsskriv 

via en av Bredtveits ansatte. Informasjonsskrivet inneholdt en beskrivelse av studiens formål, 

intervjuenes tema, hva deltakelse vil innebære, både under intervju og i etterkant i form av 

anvendelse av data, lagring av persondata, i tillegg til en klargjørelse av studiens frivillige 

aspekt (Kvale og Brinkmann, 2009; NESH, 2016). Den klargjorde at eventuell deltakelse er 

fullstendig frivillig og at det å takke nei ikke ville gi noen form for konsekvenser, heller ikke 

om de valgte å trekke seg underveis i studien (Tjora, 2012). Informasjonsskrivet ble 

gjennomgått nok en gang før eventuell signering av samtykkeskjemaet i forkant av selve 
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intervjuet. Ved å samtykke til deltakelse ga intervjupersonene også tillatelse til at utdrag fra 

datamaterialet, altså sitater fra intervjuene, ville publiseres i form av denne oppgaven. I tillegg 

til betydningen informert samtykke hadde med tanke på etiske hensyn, var det også viktig for 

at de som valgte å delta på intervju gjorde det på et grunnlag av god forståelse av og trygghet 

til prosjektet, som ville kunne bidra til at de intervjusituasjonen med en åpenhet og tillit, og 

derav kunne bidra til et fyldig datamateriale jeg kunne jobbe videre med.   

 

Anonymisering 

Et sentralt aspekt ved forskningsetikk er at forskningen ikke skal gi negative konsekvenser 

eller skade deltakerne på noen måte (NESH, 2016). Avidentifisering og anonymisering av 

datamateriale under lagring og før publisering er derfor et nøkkelpunkt i forskning. Det er 

kanskje spesielt viktig i forskning på fengsel og innsatte som i denne studien, hvor deltakerne 

er i en svært sårbar posisjon og intervjuet kan bringe fram sensitiv informasjon. Studiens 

utvalg er selektert fra en relativt liten avdeling ved Bredtveit fengsel og sjansens for 

gjenkjenning av intervjupersonene er derfor ganske stor. Det å anonymisere intervjudata som 

brukes i oppgaven har derfor vært sentralt.  

 

Person- og stedsrelaterte detaljer som kom opp i intervjuene ble på grunn av 

gjenkjennelsesmuligheter ved publikasjon anonymisert eller fjernet fra sitater som ble brukt i 

analyse- og diskusjonskapitlet. Dette var av stor betydning med tanke på at store deler av 

intervjuet omhandlet intervjupersonenes nære relasjoner og barn, og hensynet til å sikre 

eventuelle tredjeparters personvern ble nøye ivaretatt (NESH, 2016). I tillegg til mitt ansvar i 

å beskytte personvernet til disse indirekte berørte tredjepartene, ble intervjupersonene i 

forkant av intervjuet bedt om å helst unngå å omtale relasjonene med navn og heller henvise 

til personene de snakket om etter relasjonen (for eksempel moren, broren, sønnen osv.) 

(Ibid.). Jeg valgte å gi intervjupersonene fiktive navn i oppgaven av hensyn til anonymitet. 

Valget om å gi de navn overfor å kalle de intervjuperson 1, 2 og så videre var hensiktsmessig 

for å gjøre det lettere å skille de fra hverandre, både under skriving av oppgaven og for 

lesernes del. Tre av kvinnene var etnisk norske og fikk navnene Anne, Kari og Marit, mens de 

to siste var fra sør-øst i Europa og fikk navnene Daniela og Alexandra.  
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Lagring av informasjon og intervjudata 

All forskningsdata ble lagret i henhold til godkjent søknad fra NSD. Intervjupersonenes 

identitet vil beskyttes ytterligere gjennom konstant bruk av fiktive navn sammen den 

nedskrevne forskningsdataen, inkludert transkripsjonene. Med andre ord er ikke 

intervjupersonenes reelle navn kjent overfor noen andre enn meg og noe av fengselets 

personale. Lydopptak fra intervjuene var den største kilden til gjenkjennelse og ble derfor 

slettet i etterkant av transkripsjon. Informasjon om lagring av persondata var også redegjort 

for i samtykkeskjemaet.   
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5 Kvinnelige innsattes soningsforhold 
Dette kapitlet vil handle om hva slags fengsel Bredtveit avdeling B2 er og fem intervjuede 

kvinnelige innsattes opplevelser av og meninger om fengselet og hverdagen på innsiden. 

Aktuelle teorier vil være Sykes´ (1971) teori om «pains of imprisonment» og Crewes (2011) 

konsept om fengselets «vekt». «Vekt» handler i korte trekk om den psykologiske tyngden de 

innsatte bærer på som følger av fengselsoppholdet. Begrepet griper her både det som 

individuelt erfares som «tyngende», som betyr at noe som oppleves som legger «vekt» på én, 

ikke trenger gjøre det for en annen, og det griper ulike egenskaper ved fengselsinstitusjonen 

som legger «vekt» på de innsatte. Kvinnenes erfaringer med og tanker rundt å sone ved 

avdeling B2 vil også knyttes opp mot normalitetsprinsippet og nærhetsprinsippet som står 

sentralt innenfor norsk straffegjennomføring. Med disse i bunn vil spørsmålet for diskusjon 

være på hvilke områder fengselet lykkes i å «løfte vekt» av soningen for de kvinnelige 

innsatte, og hvilke områder fengselet lykkes i mindre grad og hvilke konsekvenser det i begge 

retninger kan ha for kvinnenes fengselsopphold.  

 

Som tidligere vist i kapittel 3 kan mange faktorer påvirke hvor fornøyde den enkelte innsatte 

er med fengselet og egen livssituasjon på det tidspunktet intervjuene ble gjennomført. Når en 

ser på intervjuene i sin helhet, er det tydelig at enkelte var mindre fornøyde med egen 

situasjon enn andre. Følelsene og uttalelsene tilknyttet egen soningssituasjon kan blant annet 

være påvirket av hva som fyller hverdagen deres i fengselet, og de ulike soningstilbudene de 

hadde tilgang på. Tre av kvinnene hadde enten fast jobb utenfor fengsel (Kari), hadde faste 

arbeidsoppgaver i fengsel og tok opp videregående skole (Daniela), eller fast jobb i fengselet 

(Anne). Blant de to siste hadde en av kvinnene en kort fengselsdom og fikk så langt utdelt 

oppgaver fra dag til dag (Marit) og siste kvinne hadde ulike arbeidsoppgaver i fengsel i tillegg 

til deltakelse i et rusbehandlingsprogram (Alexandra). Som kapitlet videre vil vise var det 

varierte meninger rundt samme aspekter ved fengselet, blant annet med hensyn til oppfølging 

under soning og tilbud av kurs, utdanning og arbeid.  

 

Lettere 

Denne delen av kapitlet vil ta for seg hvordan avdeling B2 lykkes i å gjøre tilværelsen 

tilnærmet lik en versjon av en tilværelse utenfor fengsel, og legge til rette for å «lette» på den 

«vekten» de innsatte bærer på som følger av sine fengselsopphold (Justis- og 
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beredskapsdepartementet, 2007; Engbo, 2017; Crewe, 2011). Det vil også gå inn på hvilke 

andre aspekter ved avdeling B2 som bidrar til å gjøre fengselstilværelsen «lettere». Naturlig 

nok vil et fengsel aldri kunne etterligne en hverdag med full frihet og autonomi, og det vil 

alltid være spesielle aspekt ved tilværelsen som bærer større preg av fengsel enn andre. Det 

vil også være umulig å skulle etterligne én tilværelse som passer inn i alle innsattes versjon av 

en «normal» hverdag eller livsstil (Engbo, 2017). Man kan også tenke seg at flere av de 

innsatte lever liv utenfor fengselet som ikke nødvendigvis er så "lette". Normalisering og 

"letthet" er begreper som henger sammen, men de betyr ikke det samme. Først ut i denne 

delen er en gjennomgang av de kvinnelige innsattes erfaringer med og meninger rundt 

fengselets tilbud og tilrettelegging for deres forberedelser mot løslatelse.  

 

Forberedelse mot løslatelse 

Alle de fem intervjuede kvinnene har hatt erfaring med enten Bredtveits 

høysikkerhetsavdeling, Ravneberget fengsel eller begge to før de ble overført til avdeling B2 

for å sone ferdig resterende del av dommen. På bakgrunn av dette ble det flere ganger referert 

til disse og forholdene sammenlignet med hvordan ting fungerer på avdeling B2. Det ble raskt 

tydelig at de i all hovedsak foretrakk avdeling B2 foran mer lukkede regimer, blant annet når 

det gjaldt mulighetene for kontakt med familie og andre, både i og fra fengsel, men også når 

det gjelder det forberedende arbeidet fram til løslatelse. Alexandra har tidligere erfaring med 

Ravneberget og har tidligere sittet i varetekt. Hun sier dette om forberedelsesmulighetene ved 

avdeling B2:  

 

«Her er den beste plassen for forberedelse, det har det alltid vært. For som sagt har jeg i alle 

fall sittet på Ravneberget og i varetekt til løslatelse. Når du sitter i varetekt så er det ingen 

samarbeid mellom NAV og innsatte (…) Den overgangen fra fengselet har vært veldig 

utfordrende, men nå har de satt i gang noe som heter TOG, jeg vet ikke om du har hørt om 

det. Tiltak for gjengangere. Målet deres er å gi oss sjansen til å få prøveløslatelse, og i tillegg 

hjelper de oss videre til for eksempel Sandaker og frigang ute» (Alexandra) 

 

Det å kunne delta i prosjekt som Tiltak overfor gjengangere (TOG) og ha instanser som 

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) å støtte seg på under forberedelsesarbeidet, blant annet 

med tanke på å styrke egen tilknytning til arbeidsmarkedet, å få mulighet til å dra ut på 

frigang eller å få prøveløslatelse kan være til god hjelp, og kan bidra til å øke de innsattes 

muligheter for en vellykket tilbakeføring i samfunnet etter løslatelse og forhindre nye 
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kriminelle handlinger (Nesvik, 2005; Kriminalomsorgen, H). TOG har flere fokusområder, 

blant annet gjengangerinnsattes nettverk og arbeid for alternative nettverk som en del av 

tilretteleggingen for en hverdag uten kriminalitet etter soning (Nesvik, 2005). Dette 

nettverksarbeidet inkluderer et slags normaliseringsprosjekt blant annet rettet mot de innsattes 

familieforhold, og en integrering av de innsatte inn i en tilnærmet «normal» familietilværelse. 

Normalisering fokusert mot familieforhold blir nærmere diskutert i de neste delene av 

kapitlet. Knyttet til teorien om fengselets frustrasjoner og «vekt», kan slike samarbeid 

fokusert rundt å gjøre tilbakeføringsprosessen «lettere» og gi innsatte en større sjanse for et 

godt liv uten tilbakefall etter løslatelse, bidra til å minske engstelighet og usikkerhet rundt 

egen framtidige livssituasjon og dermed redusere en av de sentrale frustrasjonene 

fengselsopphold kan gi rot til (Crewe, 2011). 

 

Eksemplet over med TOG og NAV som sentrale i Alexandra sin forberedelse mot løslatelse 

er to av flere ulike organisasjoner, personer eller aktivitetstilbud de kvinnelige innsatte 

fortalte om i intervjuene relatert til forberedelsesprosessen mot løslatelse. Jobb, kurs og 

utdanning under soning var framtredende, og vil bli diskutert i en egen del. Daniela fortalte 

om den viktige rollen hennes kontaktbetjenter ved B2 har vært for hennes tid på B2 og 

hvordan hun har jobbet forberedende fram mot den framtidige løslatelsen.  

 

«(…) jeg har to fantastiske kontaktbetjenter og de har virkelig vært en stor motivasjon. Og det 

som er veldig viktig her og i fengsler generelt, er at for kvinner som ikke har familie så er det 

veldig viktig å ha en person som veileder deg motiverer deg til å klare å nå målene dine og 

ikke falle tilbake på det samme gamle igjen. Og jeg har to, de er fantastiske. Egentlig alle 

sammen, men når vi snakker om de som samarbeider meg deg for eksempel når det gjelder 

permisjoner, velferdspermisjon, hjemmesoning, råd, de er noen du kan sitte og snakke med 

hvis du sliter med noe (…) De har hele tiden pushet meg og sagt «du skal», «du må», og det er 

sånne personer du trenger for å bli klar for å komme ut» (Daniela)  

 

Som hun gir uttrykk for ovenfor har kontaktbetjentene vært sentrale i å gjøre soningstiden 

«lettere» blant annet gjennom å bidra til og holde motivasjonen oppe og gi henne noen dytt i 

riktig retning når det gjelder situasjonell forbedring og forberedelser for løslatelsesdagen. 

Cobbina (2010) fant tilsvarende at kontaktbetjenter, i tilfeller hvor relasjonen er av positiv 

karakter, kan være en viktig person i de kvinnelige innsattes sosiale støttenettverk under 

soning. Det spesielle ved relasjonen til kontaktbetjentene i forhold til familie eller andre når 
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det gjelder motivasjon og støtte er at de har god kunnskap om hvordan livet i fengselet er, 

hvordan dagene er for de innsatte, og de sitter med mye kunnskap og kompetanse når det 

kommer til institusjonens regler, rutiner, organisatoriske forhold og kan derfor bidra med råd 

og hjelp. Kriminalomsorgen skriver på sin hjemmeside om kontaktbetjentenes rolle i innsattes 

motivasjons- og læringsprosesser, og hvordan deres nøkkeloppgave er oppfølging av de 

enkelte innsatte (Kriminalomsorgen, E). Flere av kvinnene ga i intervjuene uttrykk for at 

kontaktbetjentene har vært en ressurs blant annet i arbeidet søknader for besøk og 

permisjoner, og det blir av eksemplet over tydelig at de kan spille en viktig rolle for de 

innsatte når det gjelder motivasjon og framtidsrettet arbeid under soningstiden.  

 

Arbeid, kurs og utdannelse  

Et tilbud knyttet til normalisering av innsattes fengselstilværelse er aktivisering i form av 

utdannelse eller arbeid under soning for å tilrettelegge for at innsatte «lettere» kan komme seg 

inn i arbeidslivet eller fortsette med utdannelse etter endt soning (Kriminalomsorgen, 2018). 

Inspirasjonen eller tankene rundt arbeid og utdannings naturlige plass også i fengsel går så 

langt tilbake som 1931 av MacCormick (MacCormic 1931 i Engbo, 2017). Muligheten for å 

enten arbeide, ta kurs, utdanning eller program som rusbehandling under soning bunner blant 

annet i en lovpålagt aktivitetsplikt under straffegjennomføring, i tillegg formuleringen av 

innsattes rett på tilbud om utdanning opp til videregående nivå i Opplæringsloven (Strgjfl, 

2001, § 3; Oppll, 1998, § 13-2 a). Fire av fem ga i intervjuene uttrykk for at de har hatt 

positive erfaringer med jobb eller utdanning under soning. Anne fortalte om jobben hun hadde 

som vaktmester som ga henne en relativt stor «frihet» under arbeidstiden og mulighet til å 

styre sin egen arbeidsdag som ikke alle arbeidstilbudene ved B2 ga i lik grad.  

 

«Til daglig så jobber jeg som vaktmester (…) Det er på en måte den beste jobben å ha her 

inne for jeg har en sjef, men jeg er på mange måter min egen sjef. Jeg går og styrer 

arbeidsdagen min etter det som trengs å gjøres. Og jeg har ingen som står over skulderen min 

og ser om jeg gjør det riktig» (Anne) 

 

Denne «friheten» fra fysisk og synlig kontroll Anne beskriver over kan knyttes opp mot 

spørsmålet om hvorvidt dagens, åpne fengsel passer inn under betegnelsen totale institusjoner 

slik Goffman beskrev det (Goffman, 2012). Et relevant aspekt ved de karakteristiske totale 

institusjonene Goffman omtalte var begrensningen av aktørenes kontroll og 

selvbestemmelsesrett over egen tid og daglig rutine (Ibid.). I sitatet over beskriver Anne en 
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arbeidshverdag preget av begrenset ekstern kontroll og mer preget av selvbestemmelse og 

selvdisiplin. Selv om kontrollen i fengselet ikke baseres på kun selvdisiplin, representerer 

dette et eksempel på hvordan innsatte i fengsler som avdeling B2 har betydelige muligheter til 

å bestemme og organisere egen tid og som i dette eksemplet sin egen arbeidsdag, selvfølgelig 

innenfor noen grenser (Jacobsen, 2018). I dette tilfellet opplever hun ikke en såkalt «tetthet» 

som Crewe (2011) peker på som typisk angstvekkende følger av «lettere» kontroll og mer 

selvdisiplin. Dette er også et eksempel på normalisering av de innsattes hverdag, med en viss 

autonomi og ansvar for å ta egne valg som aktive voksne uten å hele tiden måtte passes på. 

Crewe et al. (2017) finner i sin studie om kjønnede «pains of imprisonment» at det å måtte 

forholde seg til og følge andres regler og ordre kom som nr. 1 av de 10 mest oppgitte 

problemene studiens kvinnelige innsatte opplevde i fengsel. Med andre ord ble berøvelse av 

autonomi og kontroll ansett som en stor frustrasjon. Dette punktet kom, til sammenligning, 

først som nummer tre blant studiens mannlige innsatte. Dette antyder at muligheten til å 

kunne føle på autonomi, selvstendighet og kontroll over seg selv og som eksemplet, sine 

arbeidsoppgaver under soning, kan være svært verdifullt og noe som gjør fengselsoppholdet 

«lettere» i form av å begrense noe som fremkommer som en av soningens fremste 

frustrasjoner blant kvinnelige innsatte.  

 

Andre «lettende» aspekter ved arbeid under soning ble også nevnt i intervjuene. Daniela 

fortalte at det å jobbe og få skryt for det arbeidet hun har gjort er noe som positivt har påvirket 

hennes soningsopphold ved avdeling B2:  

 

«Det er kontaktbetjentene og så er det å jobbe her. Når du får tilbakemeldinger på hvor god 

jobb du gjør og hvor mye du gir av deg selv, så … det gjør hverdagen lettere og gir deg mer 

styrke – at du vil noe mer liksom» (Daniela)  

 

Som Daniela konkret forklarer, er arbeid noe som gjør hverdagen hennes «lettere». Det å 

kjenne på at de mestrer noe kan være viktig og gi en selvsikkerhet og tro på de også kan 

lykkes i annet arbeid i samfunnet etter soning. For enkelte, for eksempel gjengangere eller 

innsatte som har sonet mangeårige dommer, er det antakeligvis snakk om en lengre periode 

uten tradisjonell jobb. Når det gjelder normalitetsprinsippet kan dette på den ene siden bety at 

det å ha en jobb ikke nødvendigvis er en del av en «normal» hverdag slik de kjenner det 

(Engbo, 2017). På den andre siden er det blant den generelle befolkningen svært «normalt» 

med jobb som en naturlig integrert del av hverdagen. På denne måten kan en slik etterligning 
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av samfunnet utenfor være hjelpsomt i form av å forberede de innsatte på en hverdag etter 

soning som med høy sannsynlighet vil være tilnærmet dette dersom tilbakeføringen går i 

retning av en konvensjonell livsstil. To av kvinnene sa dette om utdannelse og jobb under 

soning og hvordan dette var inkludert i planen for framtiden etter løslatelse: 

 

«Jeg har tatt utdannelse under soning og jeg har fast jobb. Og det har jo vært med på å bidra 

til at jeg kunne skaffe en egen bolig. Så jeg vil si at det at du har muligheten til å ta utdannelse 

under soning, det har vært med på å i hvert fall gjøre meg mer klar mot løslatelse» (Kari) 

 

«Jeg er sysselsatt og jeg har begynt på skole. Tar opp videregående, tredjeklasse og så tenkte 

jeg å ta litt høyere utdanning etterpå, men jeg tenker først bli ferdig med dette her og så 

komme seg litt ut av situasjonen når jeg kommer ut. Jobbe litt. Og så eventuelt ta noen 

nettstudier eller deltidsstudier med tanke på at jeg er alenemor, men det blir når den tiden 

kommer. Nå er planen å fullføre skolen, være sammen med familien, og så få seg en jobb. Så 

jeg har liksom satt meg mål for det» (Daniela) 

 

Muligheten for å ta eller fullføre en utdannelse under soning, og tilretteleggingen for å ha en 

rutinemessig arbeidsdag under soning oppfattes som verdifullt av de kvinnelige innsatte sitert 

over, og ses på som en sentral del av forberedelsen til løslatelse. Arbeidstilbud i fengsel er 

blant annet ment å bidra til å gjøre de innsatte selvhjulpne, og som sitatet av Kari over viser 

har inntekten fra arbeidet under soning bidratt til at hun har kunnet anskaffe bolig som står 

klar til løslatelsesdagen (Kriminalomsorgen, B). Det kan for mange også bety en hverdag som 

ligner på det de selv er vant til fra før fengsel, eller for de som ikke har hatt skole eller jobb 

som en integrert del av sine liv før fengsel kan det fungere som en smaksprøve på en versjon 

av en «normal» hverdag etter endt soning. Tilbudene om arbeid, kurs og utdanning gir ikke 

bare en mer normalisert og framtidsrettet soningshverdag, men er også ment å gi bedre 

livskvalitet for innsatte under soning, noe intervjudata fra studien gir tydelig inntrykk av.  

 

For personer i lignende situasjon som Daniela, som mangler en del av den grunnleggende 

videregående utdannelsen, kan det å få tilbud om slik utdannelse i fengsel være svært nyttig 

for tiden etter fengsel, og ikke minst være en verdifull bruk av tiden i fengsel. For Alexandra 

som har sonet flere dommer i fengsel over årene, har det vært naturlig å benytte flere av de 

tilgjengelige kurstilbudene.  
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«Jeg har tatt en del kurs her gjennom NAV, personlig trener har jeg tatt, jeg har tatt 

baristakurs, jeg har tatt datakort og datakort ekspert, litt forskjellig der, truckførerbevis. Hva 

er det jeg ikke har tatt her inne? Haha. Jeg har tatt det som egentlig går an å ta tror jeg. Og 

så på Ravneberget så jeg tok jeg en del bilpleie. Jeg har fått en del kompetanse over årene» 

(Alexandra) 

 

Hun forteller videre at hun mangler noen fag fra videregående som hun kunne ha fullført 

under soning, men at hun for nå har valgt å fokusere på egen rusbehandling. Slike kurs og 

mulighet for å fullføre grunnleggende utdanning i fengsel vil kunne være et kjempetilbud for 

de som ikke har så mye kompetanse eller utdannelse i utgangspunktet, spesielt ettersom 

kravene i arbeidslivet generelt kan være høye. For tidligere innsatte kan være ekstra vanskelig 

å få innpass i arbeidslivet, spesielt etter lengre dommer eller lang tid utenfor arbeidslivet, og 

det å kunne vise til velbrukt tid i fengsel og at de har tilegnet seg nyttig erfaring og 

kompetanse under soning vil også kunne være fordelaktig og slik antas å virke «lettende» på 

noen av fengselsoppholdets eventuelle utilsiktede skadevirkninger (Skardhamar og Telle, 

2009). Med utilsiktede skadevirkninger menes for eksempel vanskeligheter med å beholde 

eller anskaffe jobb, svekket mental helse, samt svekket sosialt nettverk eller nærmere kontakt 

med kriminelle miljø som medfølgende negative konsekvenser av et fengselsopphold 

(Hammerlin og Kristoffersen, 1998 i Justis- og beredskapsdepartementet, 2007). Skardhamar 

og Telle (2009) viser også til at tidligere innsatte med høyere utdannelse sjeldnere fengsles på 

nytt enn de med lavere utdannelse, og tilbud om å fortsette på eller fullføre utdanning under 

soning kan derfor antas å være nyttig med tanke på å redusere sannsynligheten for tilbakefall. 

Kort oppsummert tilsier funn fra intervjuene at arbeids- og utdannelsestilbud i fengselet 

gjennom opplevelser av mestring, motivasjon i hverdagen og positive framtidsvisjoner fører 

til en «lettere» soningstilværelse.  

 

Kontaktmuligheter i og fra fengsel  

Det å ha kontakt med verden utenfor og vedlikeholde eller bygge opp sosiale nettverk som 

innsatt kan ha stor betydning for tilbakeføringsprosessen etter løslatelse (Justis- og 

beredskapsdepartementet, 2007). Som tidligere nevnt har flere av de intervjuede kvinnene 

erfaring med å sone på Bredtveits hovedavdeling eller andre fengsel, noe som gir dem et 

naturlig sammenligningsgrunnlag på ulike områder relatert til soningsforhold og -tilbud, blant 

annet når det gjelder muligheter for kontakt med nettverk på utsiden. Erfaringene fra B2 var i 

all hovedsak positive og det å oftere kunne ha kontakt med familie framkom som svært 
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betydningsfullt. Telefonkontakt er en viktig kilde for kommunikasjon mellom innsatt og 

verden utenfor, og kan spille en viktig rolle i opprettholdelse av kontakt under soning, spesielt 

med tanke på hvordan det muliggjør mer jevnlig kontakt enn ved besøk og permisjoner 

(Sharratt, 2014). Daniela og Anne hadde dette å si om mulighetene for telefonkontakt ved 

avdeling B2:  

 

«Jeg har vært noen dager oppe på lukket avdeling og da hadde jeg kun 7 (ringe)minutter per 

uke. Da må du på en måte fordele det utover, så jeg hadde mye panikk for det før jeg kom på 

B2. Jeg var som sagt der oppe et par dager og det holdt for meg, for å se hvordan de andre 

sliter med dette her. Og sånn sett har jeg egentlig vært heldig. Det er en ganske stor forskjell» 

(Daniela)  

 

«Her nede (B2) så vil jeg ikke si det er noe som er negativt. Så lenge du har dekning på 

telefonkortet ditt, så kan du ringe så mye du vil. Det er ingen begrensninger med tid. Det er 

vel noen begrensninger når det kommer til servicetelefoner osv., det må gjennom betjenter. 

Men sånn ellers. Jeg trenger ikke å ha lagt inn nummeret på forhånd heller her nede. Så lenge 

jeg kan det i hodet eller har fått det søkt opp så er det bare å trykke det inn» (Anne)  

 

Begge gir uttrykk for at færre begrensninger vedrørende telefonkontakt er betydningsfullt 

blant annet fordi det gir mulighet for mer jevnlig kontakt med familien hjemme og at mer 

telefontid på denne måten har vært en «lettelse» i hverdagen ved B2 i forhold til hvordan de 

erfarte det begrensede tilbudet på høysikkerhetsavdelingen. Anne sier videre at hun opplever 

dette som en stor frihet, antakeligvis sett i forhold til hva hun har erfart tidligere eller i forhold 

til andre aspekter ved fengselstilværelsen.  

 

Kari er en av kvinnene som har fått innvilget frigang i forbindelse med jobb utenfor fengselet. 

Hun forteller at hun sjeldent benytter seg av telefonordningen i fengsel blant annet på grunn 

av at andre kan lytte til samtalen, men at hun har veldig positive erfaringer ved telefonkontakt 

under frigang.  

 

«(…) Når jeg derimot er ute på frigang så bruker jeg mobilen min. Og det opplever jeg som 

mye mer positivt, for da kan jeg sende bilder av hva jeg driver med, på jobben for eksempel 

hvis jeg har noen store prosjekter på gang eller sende meldinger, altså det blir en mer 

normalitet over det da» (Kari) 
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Det å kunne kommunisere rundt hendelser som skjer utenfor fengsel, er nok antakelig også 

med på å gjøre denne typen telefonkontakt mer attraktiv og givende. Her bruker hun også 

«normalitet» som en beskrivelse av hvordan hun erfarer denne kontakten. Dette kan forstås 

som et tegn på at et slikt normalisert tilbud for kontakt med sine nettverk er noe som 

verdsettes.  

 

Et annet aspekt ved avdeling B2 som mer indirekte omhandler kontakt og opprettholdelse av 

sosiale nettverk er besøksforhold og besøksomgivelsene. Nærmere om hvordan 

besøksomgivelsene påvirker selve besøkene og relasjonene involvert kommer i de neste to 

delene av kapitlet. Anne forteller om den tilbaketrukne kontrollen og overvåkningen rundt 

besøk ved avdeling B2, og hvordan hun opplever en friere besøksrutine. 

 

«En stor forskjell her nede vs. der oppe når det gjelder besøk er at her må du passe på klokka 

selv. Her kommer det ingen å avslutter besøket for deg. Men hvis du er litt for treig så kan det 

hende at neste besøk kommer tråkkende inn døra fordi de har neste tid (…) For meg så 

oppleves det som en form for frihet, i og med at du har, hva heter det – selvbestemmelsesrett 

(…) Jeg har mer kontroll på egen hverdag. Det er mindre regler og ting som blir tredd 

nedover hodet på meg. Det er mer sånn, dette er de rammene du har fått, gjør det du vil 

innafor dem» (Anne) 

 

Her beskriver hun en opplevd autonomi og frihet i det at hun i mer eller mindre grad selv har 

ansvaret for å følge besøket fram og tilbake fra besøksrommet og følge med på tiden og 

avslutte ved endt tid, antakelig i motsetning til andre besøkserfaringer eksemplifisert med 

Bredtveits høysikkerhetsavdeling. Dette aspektet kan også knyttes opp mot 

normaliseringsprinsippet. Som hun selv sier har hun «mer kontroll på egen hverdag», og en 

slik normalisering av fengselshverdagen, konkretisert med besøk, kan antas å sosialt sett 

aktivisere de innsatte og støtte opp under evnen til å ta ansvar for seg selv og andre som vil 

kunne gjøre overgangen til en hverdag utenfor fengsel med ansvar for seg selv og andre etter 

løslatelse (Justis- og beredskapsdepartementet, 2014; Vollan, 2016). Her ser vi et eksempel på 

at ansvarliggjørelse oppleves som et positivt, «lettende» tilskudd i fengselshverdagen. Til 

forskjell fra Crewes (2011) beskrivelse av ansvarliggjørelse som «tyngende» og 

angstvekkende, foregår dette i en annen kontekst, blant annet med hensyn til Annes visshet 

om hvilke rammer hun kan handle innenfor som kan være en slags sikkerhets- eller 

trygghetsfaktor, fordi det reduserer en eventuell redsel for å trå feil. 
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Et relevant poeng i sammenheng med kontaktmuligheter ved og fra avdeling B2 er den 

betydningen nærhet til familie eller hjemsted kan ha for besøk og permisjoner. 

Nærhetsprinsippets hensikt i praksis er å gjøre det «lettere» for innsatte å opprettholde sine 

nære relasjoner under soning og motvirke sosial isolasjon gjennom geografisk nærhet til sine 

hjemsted og sosiale nettverk (Kriminalomsorgen, 2017; Justis- og beredskapsdepartementet, 

2014). Intervjuene viste at det i all hovedsak ble ansett som positivt og praktisk med kort 

geografisk avstand til familien, og det framkom at dette for flere av kvinnene påvirket hvor 

ofte de enkeltes familiemedlemmer kom på besøk. Fire av kvinnene har familie veldig eller 

relativt nære fengselet. Dette er praktisk med tanke på besøk for begge parter, og med tanke 

på permisjon for de innsatte.  

 

«Den (geografiske avstanden til familien) er forholdsvis liten (…) Altså, jeg vet at de lettere 

kan komme på besøk. Det også er en ting ved Ravneberget der hvor jeg har vært tidligere, det 

var mye lengre reisevei så det ville ikke vært like enkelt å komme på en ukedag for eksempel. 

Da måtte det blitt i helgene. Sånn som jeg har tenkt nå, nå som det er innvilga så blir det først 

kjæresten som får komme på de to timene, men seinere er det vel sånn at jeg kan dele det inn 

sånn at noen kan komme en ukedag og noen kan komme en helg da. Og nå er det jo helt 

uproblematisk å komme midt i uka» (Marit)  

 

«De bor nære, i samme by. Det gjør for eksempel reiseveien på perm kortere. Jeg slipper å 

bruke et halvt døgn på å komme hjem. Det tar liksom en halvtime. Det gjør det jo også enklere 

de gangene jeg får besøk. De slipper å reise så langt for å komme på besøk» (Anne)  

 

Som sitatene over tilsier fører det at de soner i et fengsel i geografisk nærhet til hvor familien 

bor blant annet til at de kan få oftere besøk i fengselet. Tidligere forskning viser til at besøk 

av familie kan være fordelaktig på mange måter, og geografisk nærhet mellom fengselet og 

familiens hjemsted gjør det «lettere» for familien å komme på besøk, med hensyn til bruk av 

tid og ressurser på reisen, og bidrar slik til å «lette» på noen av barrierene de innsattes familie 

kan ha for å komme på besøk i fengselet (Cobbina, 2010; Dodge og Pogrebin, 2001; Liu et 

al., 2016; Christian, 2005). Geografisk nærhet kan også gjøre det «lettere» for de innsatte å 

dra hjem på permisjoner, i tillegg til muligheten for flere besøk og mer kontakt igjen kan 

bidra til å «løfte vekt» av soningen for de innsatte under fengselsoppholdet. 
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Oppsummerende 

Muligheten til å få hjelp eller rådgivning fra eksterne og spesialiserte etater eller 

organisasjoner som NAV, gjennom forberedende prosjekt som TOG, samt fra 

kontaktbetjenter i fengselet er faktorer som kan bidra til at de innsatte møter hverdagen etter 

soning godt forberedt og dermed gjøre tilbakeføringsprosessen «lettere» å håndtere. Det 

samme gjelder muligheten til å arbeide eller ta utdanning og kurs i fengsel, hvor de innsatte 

kan føle på autonomi, kontroll og mestringsfølelse, samtidig som slike framtidsrettede 

forberedende aktiviteter kan bidra til å redusere stress og usikkerhet for tiden etter løslatelse 

og på denne måten «løfte vekt av» fengselsoppholdet under soning og redusere mulige 

skadevirkninger av fengselsoppholdet etter løslatelse. Mulighet for jevnlig, mindre begrenset 

og kontrollpreget, samt mer normalisert med ulike relasjoner i og fra fengsel fremstår som 

«lettende» aspekter ved å sone ved en lavsikkerhetsavdeling som B2. Et siste poeng er 

hvordan geografisk nærhet til nære relasjoner eller hjemsted gjør det «lettere» å opprettholde 

kontakt og er praktisk med hensyn til besøk og permisjon, for alle parter involvert.  

 

Tyngre  

Denne delen tar for seg de «tyngre» aspektene ved fengselstilværelsen. Dette inkluderer både 

aspekter som oppleves som direkte «tyngende» på den «vekten» de allerede bærer på under 

fengselsoppholdet, og aspekter ved soningsforholdet eller soningsoppholdet som oppleves 

som utilstrekkelige og derfor kan oppleves som «tyngende», men som ved forbedring har 

potensiale til å gjøre den «tyngende vekten» av fengselsoppholdet «lettere» å bære, både 

under soning og med hensyn til de innsattes tilbakeføring til samfunnet. Tidligere forskning 

viser blant annet til individuell ansvarliggjøring og selvstyre, usikkerhet tilknyttet endringer 

og avgjørelser, samt relative berøvelser sett i sammenheng med omgivelser og forhold utenfor 

fengsel som frustrerende og mulige «tyngende» aspekter, spesielt under soning ved 

lavsikkerhetsfengseler (Crewe, 2011; Neumann, 2011; Shammas, 2014). De «tyngende» og 

frustrerende aspektene er blant annet relatert til fengselshverdagen, forberedelser til løslatelse 

og kontaktmuligheter fra fengselet med fokus på telefonkontakt. 

 

Oppfølging og forberedelse til løslatelse  

Som vist tidligere i kapitlet er det mye ved forberedelsesmulighetene og oppfølgingen av 

blant annet kontaktbetjenter som oppleves som hjelpsomt og som bidrar både til å gjøre 
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fengselsoppholdet og antagelig tilbakeføringsprosessen «lettere» å gjennomgå og håndtere for 

de kvinnelige innsatte. Samtidig er det enkelte aspekter, eller kanskje mer riktig, opplevde 

mangler ved tilbudene eller mulighetene ved avdeling B2 som kan oppleves som «tyngende» 

på de innsatte under soning og som kan antas å øke sjansen for at de innsatte etter soning 

erfarer skadevirkninger som følger av fengselsoppholdet. På spørsmål om tanker rundt den 

forberedende prosessen for løslatelse ved B2 svarte Kari dette: 

 

«Det er ikke lagt opp noen form for prosess. Egentlig kunne jeg tenkt meg det for de som 

kommer etter meg at det er visse ting de må gjennom. Jeg skjønner at det ikke er bemanning 

eller bevilget økonomiske midler for å kunne gjennomføre det, men derfor blir 

løslatelsesprosessen helt opp til deg selv og hva du legger i det. Jeg har jobbet mot løslatelse 

helt siden jeg ble satt i varetekt. Jeg har tatt utdannelse og jeg har tatt de kursene jeg skal ha, 

og jeg har tatt tillitsjobber. Altså jeg har jobbet veldig hardt for å komme dit jeg er i dag, men 

du må være villig til å gjøre noe med livet ditt selv (…) Det er mange jenter som ikke har fått 

den hjelpen de burde fått, så går de ut og fortsetter som før og så kommer de inn igjen» (Kari) 

 

Kari opplever at det å gi de innsatte selv mye av ansvaret for forberedelser og rehabiliterende 

arbeid under soning kan være ufordelaktig for enkelte av de mindre ressurssterke innsatte. Her 

kan det trekkes tråder til Crewe (2011) om selvstyre som en av frustrasjonene ved soning ved 

«lettere» fengselsinstitusjoner, som lavsikkerhetsfengsel som avdeling B2, hvor det legges 

opp til en fengselshverdag med mer egenansvar og selvdisiplin (Ibid.; Jacobsen, 2018). Når 

ansvaret ligger mye på de innsatte selv, er den enkeltes motivasjon og drivkraft svært 

avgjørende for positiv forandring, og forskjeller når det kommer til motivasjon og 

engasjement vil kunne komme til syne i resultatene av rehabiliteringsarbeidet (Maruna, 2001 i 

Lundeberg, Mjåland og Rye, 2018). Anne har et noe annerledes perspektiv på dette, som 

samtidig kan sies å understreke et av poengene til Kari over, nemlig at det kreves av de 

innsatte å være ressurssterke og ta ansvar for å se muligheter selv og benytte seg av dem.    

 

«Tja, det er jo flere organisasjoner som tilbyr forskjellige ting, som nettverk etter soning og 

Wayback. Jeg tenker generelt at hvis man evner å se muligheter så fins de. Det er min 

påstand. Det er nok noen andre som vil si noe annet, men jeg mener at hvis man har et hode 

som fungerer, klarer å bruke det og undersøker litt så finner du ut av det» (Anne)  

 

Selv om det for mindre ressurssterke innsatte kan være nyttig å få hjelp av ulike aktører under 

soning, gjør hun et poeng ut av at de kan komme langt på vei om de aktivt griper de 
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mulighetene de har under soning, gjør en innsats og tar ansvar for sin egen situasjon, noe 

Lundeberg (2017) fant at innsatte i sin studie hadde svært positive erfaringer med, blant annet 

på grunn av selvtilliten det å finne ut av ting på egenhånd ga. Dette kan også relateres til 

formuleringen i straffegjennomføringsloven om at det skal tilrettelegges for at innsatte selv 

skal kunne gjøre en innsats i det rehabiliterende og forberedende arbeidet for en vellykket 

tilbakeføring etter endt soning (Strgjfl, 2001, § 3). 

 

Et annet poeng som går på selvstyre under soning ved et «lettere» fengsel som avdeling B2 er 

hvordan det legges til rette for at de innsatte har mer autonomi i fengselshverdagen (Crewe, 

2011). Eksemplet med Annes mer eller mindre selvstyrte arbeidsdag tidligere i kapitlet viste 

hvordan selvstyring kan oppleves som «lettende» i hverdagen. På den andre siden kan mer 

autonomi i tillegg til mindre og «lettere» kontroll gjøre fengselshverdagen «tyngre» for andre. 

Shammas (2014) skriver om innsatte ved et annet norsk åpent fengsel, og hvordan den store 

friheten kan gi opplevelser av angst og uro blant annet på grunn av flere valgmuligheter og 

utfordringer med å få tiden til å gå (Ibid.; Sykes, 1971). Alexandra og Marit ga uttrykk for 

frustrasjoner knyttet til å fylle dagene på avdeling B2.  

 

«Det er morgenmøte og så prøver man å strekke ut tiden mest mulig eller å ha mest mulig å 

gjøre gjennom dagen. Selv så synes jeg det er greit å ha noe å ta seg til sånn at ikke dagene 

blir så lange. Jeg har blitt satt til å være gangjente og da blir dagen delt inn i to, det også 

synes jeg er litt utfordrende. Da gjelder det å ikke gjøre alt før lunsj ellers har jeg ikke noe å 

gjøre etterpå. Og så er det arbeidsstue, da sitter man og hekler. Hm.. hva mer er det man gjør 

da? Noen som har kjøkkenvakt innimellom. Det går på omgang å hjelpe til å rydde og sånn. 

Ellers er det lite aktivitet å ta seg til» (Marit)  

 

Marit gir over uttrykk for at hun finner lite å fylle tiden med og at dette er noe hun finner 

frustrerende. Hun fortalte i intervjuet at hun bare hadde vært en drøy uke ved B2 og enda 

hadde mye igjen av fengselsdommen. Vel og merke en av de kortere dommene blant studiens 

innsatte. På bakgrunn av dette kan det tenkes at noe av behovet for å få tiden til å gå bunner i 

en rotløshet og angst for resten av tiden hun skal tilbringe i fengsel, og med ord forstås som et 

uttrykk for opplevelsen av soningen «dybde» (Crewe, 2011). Alexandra uttrykte en 

tilsvarende opplevelse av at tiden og dagene gikk sakte på avdeling B2.  
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«Vet du hva? For å være helt ærlig, jeg skulle egentlig ha venta med å søke meg fra Bredtveit 

(høysikkerhetsavdelingen). Jeg opplever det hver gang at når jeg sitter på lukka så går tiden 

mye fortere. Det er vel på grunn av rutinene tenker jeg. Innlåsingene. Det er flere valg her, og 

da, ja, der oppe (Bredtveits høysikkerhetsavdeling) er det jo natta kl. 20.00 liksom. Det virker 

som om dagene er kortere» (Alexandra)  

 

Basert på erfaring fra et flertall fengselsopphold ved både høy- og lavsikkerhetsavdelinger, 

opplever Alexandra det som «lettere» å håndtere soningstiden ved høysikkerhet på grunn av 

kortere dager og færre valgmuligheter i fengselshverdagen. Shammas (2014) viser til 

tilsvarende opplevelser blant innsatte som gikk fra lukket høysikkerhet til åpent fengsel. I 

disse tilfellene er ikke mer autonomi og ansvar knyttet til en opplevelse av indirekte og 

uforutsigbar makt og kontroll som i Crewes (2011) analyse av fengslets «tetthet». Her gir det 

mer mening å trekke tråder mellom de uttalte poengene og fengselets «vekt» og «dybde» som 

vist over. Relatert til normalisering av innsattes hverdag kan det forstås som at normalisering i 

form av selvforvaltning og en større grad av frihet i hverdagen kan være like frustrerende som 

befriende, fordi tiden må fylles og valgene i tillegg må tas i en begrensende fengselskontekst 

(Justis- og beredskapsdepartementet, 2014; Shammas, 2014; Jacobsen, 2018; Reiter et al., 

2018). Oppsummert kan økt frihet og autonomi for noen gjøre fengselshverdagen «lettere» å 

håndtere, og for andre vekke ambivalente reaksjoner eller erfares som ekstra «tyngende».  

 

En tredje frustrasjon relatert til forberedelser for løslatelse omhandlet uvisshet og usikkerhet 

rundt egen situasjon og fengselsopphold (Crewe, 2011; Jacobsen, 2018). Flere av kvinnene i 

studien ga i intervjuene uttrykk for at det var frustrerende å ikke vite om saker og søknader de 

arbeidet med under soning ville gå i orden, og når de ville få svar fra ulike hold. 

 

«Jeg vil fortest mulig ut. Som jeg sa, ventetiden er jo det verste. Når du sitter og venter på 

vedtaket (om prøveløslatelse) så går du hver dag og spør om de har noe, og får som regel 

«nei, ikke enda». De pleier å gi oss vedtakene med en gang, men du blir litt utålmodig. Du 

sitter og venter på det hele tiden. Og så har du på andre siden den panikken for hva det blir. 

For du vet jo aldri svaret, det kan både være negativt og positivt ikke sant» (Daniela)  

 

Daniela beskriver over en utålmodighet som bunner i uvisshet rundt når hun får innvilget 

prøveløslatelse, noe som vil kunne ha stor betydning for hennes sonings- og livssituasjon. I 

tillegg til uvisshet rundt når hun får svaret er det også en uvisshet rundt resultatet. Å vente på 

slike avgjørende svar kan antas å gi rot til stress og bekymring, og gjøre «vekten» av fengsel 
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«tyngre» å bære i hverdagen. En annen uttrykt frustrasjon omhandlet usikkerhet og mistillit 

knyttet til systemets forutsigbarhet og hvordan eventuelle systemendringer ville påvirke 

situasjonen deres:  

 

«Hadde jeg kunnet valgt så hadde veldig mye vært spikret og klart nå, men fordi verden ikke 

fungerer sånn så kan ikke alt stå på vent i den resterende tiden jeg har igjen. Derfor er det 

noen ting jeg holde litt igjen på. I tillegg så er dessverre kriminalomsorgen oppbygd sånn at 

den plutselig kan snu på flisa, så derfor vil jeg påstå at du gjør smart i å ha langtidsmål med 

hvor du vil, men du må lage deg mindre delmål på veien dit» (Anne)  

 

Slike forhold kan også føre til usikkerhet og angst knyttet til de innsattes framtid, med tanke 

på at mye burde tilrettelegges for før selve løslatelsen. Dette kan forstås som en opplevd 

maktesløshet som følger av berøvelsen av kontroll over eget liv (Crewe et al., 2017). Vi kan 

også trekke tråder til det Goffman (2012, s. 58-59) omtaler som «utskrivingsangst», som 

innsatte i totale institusjoner kan oppleve i den «gjenopprettende prosessen» fram mot 

løslatelse hvor mye er usikkert og mye må organiseres før de er klare for hverdagen utenfor 

fengsel. Slik som Anne forklarer det over, kan det være utfordrende å planlegge for lengre tid 

framover i fengselsoppholdet på grunn av hvordan endringer i systemet kan komme i veien 

for det tidligere planlagte. Dette kan gjøre det «tyngre» å gjøre best mulig nytte av tiden i 

fengsel og forberede seg mot tilbakeføringen til samfunnet etter løslatelse, samt legge ekstra 

«vekt» på soningen som følger av stress og usikkerhet.  

 

Arbeid, kurs og utdannelse  

Som vist tidligere ble fengselets tilbud om kurs, utdannelse og arbeid under soning ansett som 

nyttig og motiverende blant flere av kvinnene. Slike tilbud kan i tillegg til å «lette» på noe av 

«vekten» av usikkerhet rundt framtiden, antakeligvis bidra til å «lette» på eventuelle negative 

skadevirkninger av fengsel etter endt soning. Blant kvinnelige innsatte i Norge er det likhet 

med den generelle fangebefolkningen, statistisk sett lavere grad av utdannelse og høyere grad 

av arbeidsledighet enn blant resten av befolkningen (Revold, 2015). Det er naturlig å anta at 

fengslene tilpasser tilbudene etter det generelle behovet blant de innsatte, og at tilbudene ved 

avdeling B2 dermed passer de for fleste av avdelingens innsatte. På en annen side kan dette 

for de som ikke passer den generelle statistikken bety at også soningstilbudene er mindre 

passende. Dette er realiteten for en av studiens innsatte, Marit, som har høyere utdanning og 
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en karriere bak seg. Likevel finner hun usikkerheten og angsten rundt livet etter soning som 

svært «tyngende» i hverdagen.  

 

«Nå har jeg ikke frigang selv så jeg har ikke mulighet til å dra ut og jobbe. Og så har jeg 

såpass kort dom på fire måneder så det er begrenset hva jeg kan gjøre i løpet av den tiden (…) 

Jeg blir veldig lite motivert av å høre at jeg skal få et diplom som viser at jeg har vasket gulv 

og lært å hekle, ikke sant. Og så har jeg ikke, altså jeg har høyskoleutdannelse selv så jeg 

faller veldig imellom når det gjelder utdanningstilbud så det er lite jeg føler at jeg kan gjøre 

for å tette hullet i CV-en sånn at jeg ikke svekkes for mye på arbeidsmarkedet når jeg skal 

tilbake i jobb igjen (…) Også skjønner jeg jo på en måte at jeg er mer ressurssterk enn mange 

andre, men det betyr jo også at fallhøyden er mye større da, ikke sant» (Marit) 

 

Det at hun har et annet utgangspunkt enn en del andre innsatte gjør det utfordrende å finne 

noe givende å bruke tiden til under soning som kan hjelpe på situasjonen når hun kommer ut 

igjen. Poenget med eksemplet over er å vise hvordan fengselets tilbud vil erfares ulikt fra 

person til person blant annet på grunn av de innsattes varierte bakgrunn. Et annet poeng vi 

kan trekke ut av sitatet over er hvordan hun trekker fram å «vaske gulv» og «hekle» som 

eksempler på aktivitetstilbud i fengselet. Dette kan forstås som en negativ reaksjon på 

«kjønnspassende» arbeids- eller aktivitetstilbud. En tilsvarende oppfatning uttrykkes også i 

St.meld. nr. 37 (2007-2008) og i Vige (2018) som peker på de tradisjonelt kjønnsstereotypiske 

arbeidstilbudene for kvinnelige innsatte (Justis- og beredskapsdepartementet, 2007). Samtidig 

fant Vige (2018, s. 43) at flere kvinnelige innsatte ønsket såkalt «kvinnerettet» arbeid som 

eksemplene Marit gir ovenfor. På bakgrunn av andre eksempler på ulike arbeids- og 

kurstilbud tidligere i kapitlet som ikke framstår som tradisjonelt kjønnede, kan ikke dette 

eksemplet alene si noe om det overordnede tilbudet ved avdeling B2. I tillegg tilsier Viges 

(2018) funn at tilbudene faktisk kan være ønskelige for mange. Det sier likevel noe om 

hvordan det aktuelle omfanget av tilbud kan oppfattes.   

 

Kontaktmuligheter i og fra fengsel  

Kontakt med verden utenfor og opprettholdelse av sosiale nettverk under soning er viktig 

både med tanke på støtte under soning og sjansene for en vellykket tilbakeføring til samfunnet 

etter løslatelse (Liu et al., 2016; Duwe og Clark, 2011; Berg og Huebner, 2011; Bales og 

Mears, 2008; Mills og Codd, 2008). Nærmere om kontakt med familie og hvordan det 

fungerer i og fra fengsel vil bli diskutert i de neste kapitlene, men for å få ordentlig grep på 
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grunnlaget for kontakt er det relevant å se på hvordan de kvinnelige innsatte erfarer og 

beskriver noen av kontaktmulighetene. Som vist tidligere gir telefonsamtaler fra fengselet de 

innsatte mulighet til å ha jevnlig kontakt med omverden, og det er få begrensninger både når 

det gjelder hvem de kan ringe og hvor ofte. Dette kan forenkle nettverksarbeidet under soning 

og bidra til et godt grunnlag før løslatelsen. Likevel er det også aspekt ved telefonkontakt fra 

fengsel som er annerledes enn utenfor, og som kan oppleves som utfordrende og «tyngre» i 

forhold til det de er vant med. To av aspektene er kostnaden og mindre private omgivelser for 

telefonsamtaler.  

 

«De negative sidene ved telefon herfra er at det er veldig dyrt og at du har sånne 

telefonautomater så du ikke får noe privatliv når du snakker i telefonen. For telefonene blir 

ikke avlyttet, men det er litt sånn, det er fint å kunne snakke i telefon alene uten at 

nødvendigvis andre innsatte også hører på hva du sier liksom. Så jeg ringer ikke så mye 

herfra» (Kari)  

 

Som sitatet viser er det lite private aspektet ved telefonsamtaler fra fengselet noe som påvirker 

hvor mye hun velger å benytte kontaktmuligheten. Marit var en av de nyere innsatte ved 

avdeling B2, og hadde mest erfaring fra Ravneberget. Hun forteller at hun erfarer det som 

«lettere» med telefonkontakt ved avdeling B2 og at kvaliteten er bedre, men at det likevel er 

veldig dyrt.  

 

«Her er jeg usikker på hvordan det er med påfyll på kortet, men jeg fylte på penger på 

mandag og fortsatt (fredag) så har det ikke kommet inn penger på kortet mitt. På Ravneberget 

var det sånn at man kunne gi beskjed om overføring en dag i uka og hvis du ikke fikk til det så 

fikk du ikke noe før neste uke. Så det føler jeg vanskeliggjør muligheten til å ha kontakt i 

tillegg til at jeg synes det er veldig dyrt» (Marit) 

 

Overføringselementet og den generelle høye kostnaden telefonkontakt fra fengselet innebærer 

er noe som vanskeliggjør kontakt, og med tanke på at telefonkontakt er en viktig portal for 

jevnlig kontakt med verden utenfor fengsel, kan med medføre at kontakten med omverdenen 

blir sjeldnere enn det kunne vært. Mindre kontakt og mindre positiv stimuli fra relasjoner 

utenfra kan virke «tyngende» på de innsatte under soning, og samtidig gjøre det vanskeligere 

å opprettholde de sosiale nettverkene som vil være viktige også for tiden etter løslatelse. La 

vigne et al. (2005) fant tilsvarende at høye kostnader ved telefonkontakt utgjorde en barriere i 

å holde kontakt med familien i løpet av fengselsoppholdet, og Shammas (2014) fant 
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tilsvarende at innsatte ved «prison island» klagde på de høye kostnadene. Telefonkontakt er 

likevel en svært god mulighet til hyppig kontakt med verden utenfor under soning. Det at de 

er misfornøyde med høye kostander og at det er litt problematisk å ha private samtaler og 

måtte fylle på kortet jevnlig kan relateres til det Shammas (2014, s. 115) kaller «relative 

berøvelser», som innebærer at de innsatte sammenligner sine leveforhold med omliggende 

omgivelser som samfunnet utenfor. Og som følger av gjerne mer kontakt med omverden fra 

lavsikkerhetsfengsler, kan det også i større grad medføre påminnelser om de begrensningene 

de lever med i forhold til andre utenfor fengsel. Relative berøvelser kan ses som en oppdatert 

versjon av Sykes´ (1971) berøvelse av goder og tjenester som et sett av fengselets 

frustrasjoner. Med andre ord, selv om mulighetene for blant annet telefonkontakt er betydelig 

bedre på avdeling B2 enn på høysikkerhetsavdelingene (og også enn de var i Sykes’ Trenton-

fengsel), ønsker kvinnene jeg intervjuet fremdeles bedre forhold ettersom de har fått en 

smakebit på forbedrede forhold i tillegg til at de sammenligner forholdene med det de er vant 

på utsiden.  

 

I enkelte fengsel finnes det tilbud om kommunikasjon med verden utenfor via teknologi som 

Skype, men dette tilbudet finnes ennå ikke ved de fleste kvinnefengslene inkludert avdeling 

B2 (Sivilombudsmannen, 2016; Vige, 2018). Å kunne ha visuell kommunikasjon i tillegg til 

vanlig telefonkontakt kan være et godt alternativ, og kanskje mer givende for både de innsatte 

og de utenfor, spesielt ved kontakt med små barn hvor telefonkontakt blir vanskelig (Vige, 

2018). Alexandra nevnte blant annet at Skype kunne vært et hjelpsomt alternativ for kontakt 

med de minste barna som ikke likte å snakke i telefon, og at det derfor er noe hun savner ved 

avdeling B2. 

 

«Jeg fikk innvilga Skype på Ravneberget, men det har de ikke her så jeg fikk aldri starta opp 

med det. På hovedhuset (Bredtveits høysikkerhetsavdeling) har de det også, men ikke her» 

(Alexandra) 

 

Mulighet for videosamtaler som via Skype er et av tiltakene nevnt i kriminalomsorgens 

kvinnestrategi, i likhet med større fokus på nettverksarbeid i fengsel (Kriminalomsorgen, 

2017). Med andre ord er dette noe som i følge planen skal innføres i nær framtid og vil være 

en positiv utvikling når det kommer til å ta i bruk moderne teknologiske hjelpemidler for å 

gjøre det «lettere» for de innsatte å vedlikeholde sine sosiale nettverk utenfor fengsel. 

Fraværet av mulighet for videosamtaler fra fengselet er på denne måten kanskje ikke noe som 
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gjør det direkte «tyngre» for de innsatte, men et gjennomførbart tilbud som kan gjøre kontakt 

og videre nettverksarbeid «lettere». Dette er også et eksempel på at sonings ved lavsikkerhet 

ikke alltid er bedre på alle vis, blant annet med hensyn til fengselets tilbud.  

 

Tidligere i kapitlet ble det fokusert på de positive aspektene ved geografisk nærhet til familien 

under soning og på hvilke måter nærhet gjør fengselsoppholdet «lettere» for både de innsatte 

og familie med tanke på besøk og permisjoner (Christian, 2005). Et interessant poeng som 

kom opp i et av intervjuene er hvordan det å ha familien veldig nære ikke nødvendigvis er 

utelukkende positivt. Daniela forteller hvordan det å sone like ved sitt gamle hjem ga en 

forsterket følelse av det å være innestengt og en følelse av at hjemmet var så nære, men 

samtidig så langt unna.  

 

«De er ganske nære, veldig nære. De er såpass nære at når jeg var på avdelingen oppe og 

avdelingen her så kan jeg bare gå ut og se bygningen vi bor i. Det er ganske vanskelig. 

Spesielt de første dagene når jeg var oppe på lukket avdeling så (…) var det sånn at jeg kunne 

se direkte dit, som ga meg noen søvnløse netter hvor jeg satt i vinduskarmen og så hjem (…) 

Det er ikke lett når du er i fengsel, så ser du på andre siden og der er hjemmet mitt. Du får 

lyst til å være hjemme, men du vet at du må sone dommen din her. Men igjen så tenker jeg at 

det er enklere når man har en liten gutt at det er nærmere for han, selv om jeg også vet at hvis 

jeg hadde sittet et annet sted så hadde de kommet og besøkt meg på samme måte. Det hadde 

ikke vært en hindring, fordi de er sånn» (Daniela) 

 

Samtidig som det på en måte var utfordrende å være så nære hjemmet og familien, ser hun at 

det er praktisk med tanke på at det gjør det lettere for familien å komme på besøk, og spesielt 

ved at det blir en mindre påkjenning for en liten gutt å besøke moren. Det «tyngende» 

aspektet ved denne situasjonen kan relateres til begrepet om fengselets «dybde» som i korte 

trekk omhandler hvordan den fysiske, eller i denne sammenhengen, hvordan avstanden til 

livet og sin vante hverdag er stor og veien ut av «fangehullet» er lang og vanskelig å komme 

seg ut av (Crewe, 2011; Ugelvik og Damsa, 2017). Eksemplet over konkretiserer en opplevd 

«dybde» gjennom kontrasten mellom den fysiske avstanden fra fengsel og til det livet de 

ønsker å leve. Eksemplet konkretiserer også et ambivalent aspekt ved nærhet som går ut på 

hvordan det å ha familie og hjemmet så nære både kan gjøre fengselsoppholdet «lettere» og 

«tyngre» på samme tid for ulike personer, i dette tilfellet «lettere» for familie og delvis 

«tyngre» for Daniela.  
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Oppsummerende  

Individuelt ansvar for egen forberedende prosess og mye autonomi og valgfrihet i hverdagen 

fremstår som et mulig «tyngende» aspekt ved soning for enkelte, og et aspekt av ambivalent 

karakter ettersom mer ansvarliggjøring og autonomi er typisk ved fengsel med lavere 

sikkerhetsnivå som avdeling B2 som i større grad er ment å etterligne verden utenfor for å 

forberede de innsatte på en hverdag utenfor fengselet. Det oppleves blant annet som 

«tyngende» med hensyn til å fylle de mindre organiserte dagene, gjerne med nyttig innhold, 

og med hensyn til at det kan være krevende å oppleve at forbedringsmulighetene i stor grad 

hviler på en indre motivasjon, drivkraft og selvdisiplin, kanskje spesielt for de mindre 

ressurssterke som kunne trengt noen dytt i riktig retning underveis. Usikkerhet og uvisshet 

knyttet til blant annet søknader og lignende som kan ha avgjørende konsekvenser for deres 

situasjon, og usikkerhet knyttet til eventuelle endringer i systemet som kan innvirke på de 

forberedelsene de jobber med mot løslatelse, er andre frustrasjonsfaktorer som kan legge 

ekstra «vekt» på de innsatte under soning. Telefonkontakt fra fengselet erfares som dyrt, lite 

privat og unødig komplisert med tanke på påfyll av telefonkort. Dette kan være særlig 

frustrerende, fordi tilbudet om telefonkontakt har særlig potensiale til å gjøre det enkelt for de 

innsatte å holde jevnlig kontakt med relasjoner på utsiden gjennom soningstiden. Et siste 

poeng er hvordan det kan oppstå et ambivalent forhold til geografisk nærhet til hjemmet og 

familien, fordi det på samme tid kan være praktisk å være nære, men samtidig fremheve en 

vond og «tyngende» realitet med hensyn til den sosiale avstanden til det livet de ønsker ta del 

i utenfor fengselets grenser.  
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6 Familierelasjoner og familiekontakt 

Dette kapitlet undersøker de ulike måtene familierelasjoner og kontakt med familien kan 

påvirke «vekten» av de innsattes fengselsopphold. Kapitlet vil også ta for seg hvordan 

fengselskonteksten preger kontakten og hvilke konsekvenser dette kan ha for opplevelsen av 

«vekt» både hos de innsatte og familien.  Her som i forrige kapittel vil kapitlets tema drøftes i 

tråd med Sykes´ (1971) teori og Crewes (2011) begrep, for å bidra til å vise og konkretisere 

forskjeller i dagens fengsler og hvordan opplevelsen av de samme fengselsforholdene kan 

variere fra person til person. Konseptet om soningens «vekt» vil fremdeles være den mest  

relevante. Begrepet om normalisering av fengselstilværelsen vil også være av relevans.  

 

På godt og vondt er de fleste innsattes soningsopplevelse på ulike måter flettet sammen med 

forholdet til familien utenfor. Familierelasjoner kan være verdifulle ressursgivere for de 

innsatte under og etter soning, på både direkte eller indirekte måter (Berg og Huebner, 2011; 

Mills og Codd, 2008; Duwe og Clark, 2011; Liu et al., 2016; Cobbina et al., 2012). Kontakt 

med familie kan også være utfordrende og ambivalent, særlig ved dårlig relasjonskvalitet og 

svært fengselspreget kontakt (Cobbina, 2010; Comfort, 2003; Sharratt, 2014). Hvem de 

intervjuede omtalte som sin nære familie varierte fra familie med foreldre og søsken, 

inkludert egne barn, til svigerforeldre, sekundære familier, nære venner og partner. Partner ble 

naturlig å inkludere under familie med tanke på at partnerrelasjonen kan representere en 

egenetablert nær familie. Barn blir omtalt i en egen del. Dette er fordi en hel del tidligere 

forskning og egne gjennomførte intervju tilsier at både forholdene rundt innsattes kontakt med 

egne barn og hvilken effekt kontakten kan ha på den innsatte og barnet skiller seg fra kontakt 

med andre familiemedlemmer. Det er selvsagt også mange forskjeller mellom de ulike 

familierelasjonene, og noen vil diskuteres under, men sett overordnet skiller likevel kontakt 

med barn seg såpass mye ut fra andre relasjoner at det er mest hensiktsmessig å analysere og 

diskutere det for seg selv.  

 

Det var også forskjeller når det gjaldt hvor mye kontakt de hadde med sine familiemedlemmer 

og hvordan de opplevde denne kontakten. Mens noen av kvinnene hadde nær kontakt med 

sine foreldre og søsken (Alexandra, Daniela og Marit), hadde andre mer kompliserte og til 

dels problematiske relasjoner til nære familiemedlemmer (Kari), og andre tett kontakt med 

kun enkelte familiemedlemmer i tillegg til andre nære sosiale nettverk (Anne). Enkelte hadde 

også nær relasjon til og mest kontakt med sine partnere (Marit og Kari). Først ut i kapitlet 
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kommer gjennomgang av hvordan familierelasjoner og kontakt med familie kan bidra til å 

«løfte vekt» av soningen for de innsatte.  

 

Lettere  

Her vil fokuset være på hvordan de innsattes relasjon til og kontakt med deres familie bidrar 

til å «løfte vekt» av soningen, og begrense opplevde frustrasjoner og eventuelle 

skadevirkninger som følger av fengselsoppholdet. Tema vil være familien som en sentral del 

av kvinnenes nettverk, kvinnenes evne til å hjelpe seg selv og familien utenfor, familiens rolle 

som ressurskilde – både praktisk og sosialt, og kontakt med familiemedlemmer i, fra og 

utenfor fengselet. 

 

Trygghet og stabilitet  

Stabilitet og sikkerhet i sine nære familierelasjoner er noe som kommer fram som svært 

verdifullt og betryggende i de fleste intervjuene. Kun én av kvinnene forteller om særlig 

problematiske familieforhold og utvikling til det verre under tiden i fengsel. Den geografiske 

og den sosiale avstanden til nære relasjoner utenfor fengsel på grunn av frihetsberøvelsen og 

restriksjoner rundt kontakt kan være mulige årsak til at slikt kan skje. Revold (2015) viser i 

samme gate til at en betydelig høyere andel blant innsatte i forhold til den generelle 

befolkningen manglet nære relasjoner og tilstrekkelig sosial kontakt. På tross av dette viste 

kvinnene i betydelig grad til positive erfaringer og gode sosiale nettverk. Det ble gitt uttrykk 

for at erfaringen av at båndet til deres nærmeste familiemedlemmer har bestått så langt, og at 

familien har vært der hele veien ga en følelse av trygghet og sikkerhet. To av kvinnene 

forklarte det slik:  

 

«Det at de (familien) fortsatt er der, det er for meg en stor lettelse. For det er noe med det å 

bygge nytt nettverk – det er ikke alltid så lett. Jeg vet jeg har en god del folk jeg kan spille på 

den dagen jeg er ferdig her. Det gjør at jeg føler det at, framtiden den er lys. Og jeg vet at det 

ikke er mange som kan si det samme, men jeg vet i hvert fall for min del, at det er så positivt» 

(Anne) 

 

«Jeg ser jo det jeg noen ganger blir veldig lei meg for er at noen her får ikke besøk av 

familien og da trenger de en person som skal motivere dem. Det er ikke alltid lett å motivere 
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en person som på mange måter ikke har det samme forholdet som vi har for eksempel. Så sånn 

sett så er jeg veldig takknemlig for at jeg har den familien jeg har» (Daniela)  

 

Et nevneverdig aspekt ved Annes sitat er hvordan hun ordlegger seg om betydningen av at 

familien fremdeles er der for henne. Vektmetaforen som i denne sammenhengen handler om 

hva som gjør soning «lettere» og «tyngre», er integrert som en del av dagligtalen og viser 

hvorfor det gir mening å bruke begrepet teoretisk for å forklare og eksemplifisere 

fengselsforhold og opplevelser. Den opplevde tryggheten og sikkerheten den stabile 

relasjonen til familie har gitt, kan som vist virke «lettende» under soning i form av 

trygghetsfølelsen for framtiden, samt virke motiverende og slik gjøre fengselsoppholdet 

«lettere» å håndtere. Sitatene gjør det også tydelig at de på bakgrunn av inntrykket de har av 

andre innsattes familiesituasjoner, ikke tar denne stabiliteten som en selvfølge og derfor 

innser hvor stor betydning det kan ha på hvordan de håndterer soningstiden og motivasjonen 

for framtiden.  

 

Tidligere forskning viser til betydningen sosiale nettverk kan ha på sannsynligheten for at 

noen velger å ty til kriminalitet for å håndtere ulike utfordringer og på sannsynligheten for 

tidligere innsattes tilbakefall etter endt soning (Listwan et al., 2013; Smith og Jacobsen, 2010; 

Bui og Morash, 2010; Mills og Codd, 2008). Det å ha konvensjonelle sosiale nettverk å støtte 

seg på, blant annet med tanke på mobilisering av sosial kapital, samt det å ha en form for 

sosial kontroll fra konvensjonelle sosiale nettverk å rette atferd og handlinger etter, kan gjøre 

de innsatte mer tilpasningsdyktige og øke sjansene for vellykket tilbakeføring til samfunnet 

etter løslatelse (Bui og Morash, 2010; Mills og Codd, 2008; Berg og Huebner, 2011). På 

bakgrunn av hva de kvinnelige innsatte i denne studien forteller om sine nåværende sosiale 

nettverk og familiens del i dem, er det rimelig å anta at de står i en fordelaktig posisjon med 

tanke på tilbakeføringen etter endt soning. Deres sosiale nettverk gir de innsatte tilgang på en 

rekke ressurser av sosial, emosjonell, kulturell og praktisk karakter, for eksempel i form av 

støtte og motivasjon som Daniela nevner, eller gjennom hjelp til å skaffe jobb etter løslatelse. 

Vi kan også anta at selv det å vite at familien er der for dem mens de sitter inne kan være 

viktig for å ha motivasjon til å jobbe forberedende under soning og få mest mulig ut av tiden 

inne, med hensyn til å gjøre overgangen til livet utenfor fengsel «lettere» og redusere 

eventuelle skadevirkninger av fengselsoppholdet (Listwan et al., 2013).  
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Kvinnenes evne til å hjelpe seg selv og de ute 

Et gjennomgående mønster i intervjuene var hvordan kvinnene ved flere tilfeller posisjonerte 

seg i forhold til andre familiemedlemmer på bakgrunn av sine sentrale roller i familien, som 

en form for indirekte identitetsbyggende arbeid (Rowe, 2011; Opsal, 2011; Hairston, 1988; 

Celinska og Siegel, 2010). Familiens rolle i kvinnenes identitetsbyggende arbeid kom slik 

indirekte, men likevel tydelig fram i flere av intervjuene. To av kvinnene identifiserer seg for 

eksempel som «mannen i familien» og hjelpsom datter og barnebarn slik disse sitatene viser:  

 

«På mange måter har vel [rollen] egentlig vokst litt. Jeg har en mor som er syk, jeg har en 

bror som er veldig opptatt med jobben. I tillegg har han en liten unge. Så har jeg gamle 

besteforeldre, som dessverre er syke nå, så jeg prøver så godt jeg kan å hjelpe alle når jeg har 

mulighet. På mange måter har jeg tatt på meg en større del av ansvaret for å få ting til å gå i 

orden (…), selv om jeg sitter inne. Det er litt morsomt» (Anne) 

 

«… jeg har på en måte vært guttejenta i familien, jeg har liksom tatt ansvaret for min familie. 

Selv om alle har hatt et ansvar, så har jeg følt at jeg har hatt det største ansvaret. Jeg har på 

en måte tatt ´mannerollen .́ Sånn er det for så vidt den dag i dag. Selv om jeg sitter her så 

prøver jeg å finne løsninger når det trengs og kommer med ideer» (Daniela)  

 

Sitatene kan tolkes som en form for positiv selvidentifisering, hvor familien blir en kilde for 

alternative, prososiale identiteter. En typisk konsekvens av å sitte i fengsel og være underlagt 

institusjonell kontroll og makt er berøvelsen av autonomi og til en viss grad sine sosiale roller 

og personlige identitet (Goffman, 2012; Sykes, 1971; Crewe, 2011). Dette posisjonerer 

innsatte som svake og passive individer, som for mange kan oppleves som et stort brudd med 

en tidligere selvstendighet og sentral sosial posisjon i familien (Goffman, 2012; Fishman 

1990 i Hairston, 2002). Fortellinger som viser hvor betydningsfulle de har vært og fremdeles 

er for familien, kan forstås som et slags identitetsarbeid og motstand eller håndtering av 

fengselsinstitusjonens passivisering og institusjonalisering av de innsatte og deres identitet 

(Goffman, 2012; Ugelvik, 2011; Crewe, 2011; Rowe, 2011). Identitetsarbeidet kan også 

knyttes til Goffmans (2006) teori om rolledistansering, hvor de innsatte gjennom 

intervjusamtalene distanserte seg fra rollen som innsatt og de uønskede egenskapene og 

forventingene tilknyttet rollen, samtidig som de aktivt ga uttrykk for sine sivile, prososiale 

rolleidentiteter og tilhørende positive kvaliteter (Ibid.; Opsal, 2011). Det å aktivt kunne forme 

sine personlige, sosiale identiteter og opprettholde sine sivile roller under soning i relasjon til 
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sine familierelasjoner som i eksemplene over, kan i tillegg til å virke motiverende for en 

kriminalitetsfri hverdag med familie eller andre nære relasjoner etter løslatelse, bidra til å 

gjøre overgangen tilbake til familien og hverdagen utenfor fengsel «lettere» (Smith og 

Jacobsen, 2010).  

 

Uttrykk for en opplevd selvstendighet og uavhengighet kom tydelig fram hos flere av 

kvinnene på spørsmål angående familien som økonomisk ressurs under og etter soning. 

Revolds (2015) rapport om innsattes levekår viser til en generelt lavere økonomisk status 

blant innsatte enn den øvrige befolkningen, men samtidig at omtrent 60 prosent av innsatte 

hadde nok penger til å klare seg en stund etter løslatelsen. Alle fem kvinnene fortalte at de i 

sin fortid hadde vært økonomisk uavhengige av familien og ga uttrykk for at terskelen for å be 

familien om økonomisk hjelp under og etter soning var høy og ønsket om å klare seg selv 

sterkt. Selv om en forståelse for at det kunne oppstå behov for noe hjelp etter løslatelse var 

tilstede i uttalelsene, var flere av kvinnene tydelige på at de opplevde seg selv som 

selvstendige og ressurssterke og derfor ikke uroet seg særlig for økonomien.  

 

«Økonomisk har jeg ikke trengt noe hjelp, men hvis jeg kommer i en økonomisk krise nå for 

eksempel, så legger jeg ikke det på dem nei (…) Vet du hva, penger har egentlig aldri vært et 

problem for meg. Det faller ikke på dem. Når du selger stoff - i et sånt miljø så blir det sånn at 

du må kunne stole på deg selv og ikke være avhengige av andre på en måte» (Alexandra)  

 

«For meg, jeg er veldig selvstendig, så vet jeg ikke hvor mye de kan bidra med på en måte (…) 

Sånn jeg ser det så kan de få lov til å spare de pengene sine, jeg har min plan, så håper jeg at 

den går gjennom slik jeg vil, men skulle det bli noe feilskjær så vet jeg at jeg kan spørre» 

(Anne) 

 

Troen på og ønsket om å evne å ta ansvar for seg selv og sin økonomiske situasjon kommer 

klart fram i disse sitatene. Selvstendighet og det å opprettholde et inntrykk av en aktiv og 

betydningsfull rolle overfor familien kan trolig oppleves som ekstra viktig med tanke på en 

delvis berøvelse av egenansvar og selvstendighet samt en opplevd hjelpeløshet, både overfor 

seg selv og de pårørende, som de innsatte kan oppleve som frustrerende og «tyngende» i 

fengselshverdagen (Sykes, 1971).  

 



 

 66 

Familiens evne til å hjelpe de inne  

Selvstendighet og evnen til å hjelpe andre er som vist betydningsfullt for de kvinnelige 

innsatte, men de viser også til verdien av å ha familie å kunne spørre om hjelp og støtte fra 

ved behov. Familien er for kvinnene i denne studien blant annet en viktig ressurs når det 

gjelder praktisk hjelp under soning. Dette gjelder blant annet hjelp med ivaretakelse av bolig, 

og mindre ting som å ta med småting hjemmefra eller kjøpe med nødvendigheter de har bruk 

for i fengsel, men av ulike grunner ikke får tak i selv.  

 

«Det er viktig å ha de som støttespillere. Både for å hjelpe til med rent praktiske ting, altså 

med post -  jeg har hatt vannlekkasje mens jeg var her og det var de som måtte sette i gang 

med sanering, taksere skader og alt mulig sånne ting. Omadresseringer, hente inn post, ting 

jeg trenger, få ettersendt ting både ting jeg har hatt liggende i leiligheten, men også enkle ting 

som det å få en drikkeflaske og termoskopp på rommet» (Marit)  

 

«Folk kan med hygieneprodukter … altså, hvis man begynner å gå tom for sjampo og balsam, 

og så er det noen dager til det er handling, så kan jeg spørre om hun kan kjøpe inn det og ta 

med for da får jeg ta det med meg inn på rommet mitt. Det kan du drømme lenge om at skal 

skje på hovedhuset (Bredtveit høysikkerhetsavdeling)» (Anne)  

 

Det å få hjelp med ting som boligpass og lignende kan bety færre stresselement i hverdagen 

med tanke på at de i mindre grad trenger uroe seg for at ting forfaller mens de sitter inne, og 

at det da også blir mindre å ta hånd om like etter løslatelse. Overgangen til frihet etter fengsel 

kan være krevende på mange måter og mye må ordnes både på forhånd og umiddelbart etter 

løslatelse, så for innsatte med et nært forhold til en ressurssterk familie kan familien være til 

stor hjelp og «lette» på noe av stresset under soning og i tilbakeføringsprosessen.  

 

Kontakt med familie i, fra og utenfor fengsel 

Bredtveit avdeling B2 er som tidligere presentert en lavsikkerhetsavdeling, med mindre 

synlige og fysiske grenser, overvåkning og kontroll. Dette vil naturligvis ha betydning for de 

innsatte og deres soningstid, men også for deres pårørende som ved besøk må forholde seg til 

fengselsomgivelsene og medfølgende kontroll og rutiner (Sharratt, 2014; Comfort, 2003). 

Danielas første besøk av familien ved avdeling B2 kan bidra til å eksemplifisere dette:  
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«De (familien) kommer hit ... nå er slik at alle kjenner jo dem, så det er litt annerledes nå i 

forhold til første gangen. De fikk veldig mye panikk av å skulle komme til fengselet, men når 

de kom hit så fikk de seg en stor overraskelse. Sånn som jeg selv, når jeg kom ned på B2 så 

var alt sammen åpent, det var ikke noen gjerder eller noen ting. Så det var de også veldig 

overraska over og da pustet de ut litt (…) Og da var det sånn, du har jo sett hvordan 

inngangen er, det er åpent, så jeg sto og ventet utenfor. Jeg visste jeg ikke kunne gå ute og gi 

de en klem og sånn, men jeg ville at de i hvert fall skulle se meg» (Daniela) 

 

For pårørende av innsatte som ikke har hatt erfaring med lavsikkerhetsfengsel eller fengsel i 

det hele tatt, kan forventningene til hvordan fengselet er og ser ut gjøre tanken på å dra på 

besøk i fengselet, i tillegg til tanken på at noen som står dem nær sitter i fengsel være 

skremmende. Assosiasjoner rundt fengsel som et fangehull er nok ikke uvanlig blant den 

generelle befolkningen, og det han derfor antas at det for familien i dette tilfellet var hyggelig 

å få se at moren, søsteren eller datteren deres var under bedre omgivelser enn mulige 

antagelser tilsa. Det at fengselets fysiske utforming i seg selv ikke oppleves som skremmende 

og truende for de pårørende kan antas å ha mye å si for gleden av besøket for begge parter 

(Sharratt, 2014). Det at de innsatte kan vite at familien ikke gruer seg til å komme på besøk på 

grunn av fengsels- og besøksforholdene, kan også antas å gjøre det lettere for dem å be om 

besøk eller hindre eventuell dårlig samvittighet for at familien må komme for deres del. Dette 

kan relateres til sekundær prisonisering, og hvordan slike typiske «lettere» fengsel kan 

redusere den negative påvirkningen fengselsforholdene og besøk har på pårørende av innsatte 

(Comfort, 2003). Daniela gir også uttrykk for at hun selv ble positivt overrasket over at 

bygningen fra utsiden ikke så ut som et fengsel slik man gjerne ser det for seg eller er vant til 

å se dem for eksempel i media.  

 

Tidligere forskning av blant annet Lanskey et al. (2018) viser tilsvarende til at innsattes 

familie, partnere og barn gjerne uroer seg for hvordan de innsatte har det i fengsel. De peker 

også på at mye uro kan bunne i måten fengsel og fengselstilværelsen ofte framstilles i media. 

Det å få kunnskap om hvordan forholdene faktisk er, eller bedre, å se det med egne øyne som 

i Daniela sitt tilfelle, kan dermed virke beroligende (Lanskey et al., 2018). Dette beror 

selvsagt på konteksten, om de faktiske forholdene er verre, bedre eller tilsvarende den 

enkeltes forestillinger om fengselet, ettersom ulike nyere tids fengsler vil ha varierende grad 

av totalitet og opplevelsen av en og samme fengselsinstitusjon også vil kunne variere en hel 

del fra person til person (Goffman, 2012). I denne sammenhengen er det likevel sannsynlig å 
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anta at avdeling B2 for de fleste oppleves som mildere enn den typiske, harde og totalitære 

representasjonen av fengsel.  

 

I intervjuene kom det opp en rekke positive aspekter ved fengselet og tilværelsen som kan 

knyttes opp mot normalitetsprinsippet. Mat og det å kunne lage og spise måltider sammen 

under besøk var et av disse. To av kvinnene snakket om dette i sine intervju i sammenheng 

med hva de vanligvis gjorde under familiebesøkene og hva de ville fremheve ved besøkene på 

denne avdelingen. I Danielas beskrivelser av typiske besøk av familien ved avdeling B2 blir 

det framtredende at mye av besøkene dreier seg rundt det å drikke kaffe, lage mat og spise 

sammen.  

 

«På fredager er det en time og da pleier vi å sitte å drikke å drikke kaffe og snakke om 

hvordan uka har gått. Hvordan det går med lillegutten på skolen og hva som, planlegger litt 

videre. På søndager pleier vi å lage mat, og da har vi to timer (…) Da spiser vi mat og så 

leker vi litt. Noen ganger ser vi på film med gutten og så snakker vi sammen» (Daniela)  

 

Bemerkningsverdig ved sitatet over er hvor hverdagsnær besøkssituasjonen virker. Dette 

kunne gjerne vært en beskrivelse av et besøk som tok plass et helt annet sted enn i fengselet, 

og er et godt eksempel på hvordan en normaliserende tilrettelegging av besøksrutiner og 

besøkslokaler, med mulighet til blant annet å lage ordentlig mat og sitte ved et bord og spise 

sammen, er noe som kan være betydningsfullt på den basis at det oppleves som «normalt». 

Normalt står her i anførselstegn, fordi dette ikke nødvendigvis oppleves som normalt for alle, 

men vi kan samtidig med ganske stor sikkerhet si at mat og det å samles rundt et måltid for de 

aller fleste er en del av hverdagen og en viktig del av samværet med familie, barn eller partner 

(Ugelvik, 2011; Comfort, 2002; Vollan, 2016; Jardine, 2017). Muligheten til å lage mat er 

ikke til stede i alle kvinnefengsel og Vige (2018) fant at flere kvinnelige innsatte ønsket denne 

muligheten under besøk. Anne fremhever betydningen av mat på en annen måte, nemlig 

gjennom muligheten for at de besøkende kan bringe med mat inn i fengselet, noe hun peker 

på som noe spesielt hun ikke har opplevd andre steder.  

 

«En annen ting også som er spesielt her nede er at her kan besøk ha med seg mat. Hvis jeg 

har snakka med moren min på forhånd og spurt om hun kan ta med pizza så får hun lov til å ta 

med den inn og opp hit (…) Hvis man tenker, når man drar på litt ekstraordinære besøk så tar 
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man jo med seg noe til de man skal besøke, om det er en vinflaske, en konfekt, mat. Så det 

normaliserer egentlig litt» (Anne) 

 

Her bruker hun også selv uttrykket å «normalisere». Sitatet kan eksemplifisere hvordan 

normalisering av besøk og kontakt med familie i form av å inkludere mat som en del av 

besøkssituasjonen kan ha en positiv effekt på opplevelsen av kontakt. Comfort (2002) og 

Jardine (2017) skriver om hvordan innsatte og familie eller partnere jobber sammen om å 

gjøre fengselstilværelsen og besøkene så hverdagslige og hjemmekoselige som mulig, 

gjennom å importere hverdagsaktiviteter som å lage mat og spise sammen inn i fengselet 

under besøk. Dette fungerer som en motkraft mot institusjonaliseringen innsatte kan erfare og 

gjennomgå i fengsel, og kan bidra til vedlikehold av relasjoner på vante måter (Ibid.; 

Hairston, 2002). Muligheten til å være sammen med familie og gjøre slike helt «normale» 

ting, kan bidra til at livet under soning blir litt mindre ulikt det vante livet utenfor fengsel, og 

samtidig legge til rette for at de kan utøve sine sosiale roller og relasjoner under kjente 

omgivelser og aktiviteter (Ibid.; Rec(2006)2, 24.4). Å redusere grensene mellom fengsel og 

«hjemme» på denne måten kan gjøre overgangen til en hverdag utenfor fengsel «lettere», 

ettersom det kan bidra til å forhindre at de innsatte i uheldig grad sosialiseres inn i rollen som 

innsatt og ut av rollene de hadde før fengsel og sannsynligvis vil ha på utsiden etter løslatelse 

(Smith og Jacobsen, 2010).  

 

Som nevnt tidligere i kapitlet kan enkelte innsatte få innvilget permisjoner og frigang. 

Permisjonstilbudet er blant annet knyttet til normalisering av fengselstilværelsen (Justis- og 

beredskapsdepartementet, 2007). Tre av de intervjuede kvinnelige innsatte ved avdeling B2 

forteller at permisjon er et tilgjengelig tilbud for dem under soning, og at dette er noe de 

benytter seg av og i høy grad foretrekker over andre former for kontakt med familie, barn og 

venner. To av kvinnene forteller også at de har valgt å redusere antall besøk de får i fengsel, 

fordi de heller ønsker å kun møte familie eller partnere i en mer normalisert setting.  

 

«I og med at jeg har permisjon, så benytter jeg meg ikke så mye av besøk lengre. Jeg møter 

heller både da familie og venner når jeg er ute. Jeg synes det er mer naturlig setting enn her 

inne. Her synes jeg det blir veldig sånn, ikke kleint i ordets rette forstand, men fordi at vi er, 

eller jeg er her jeg er. Nei kan jeg la være å bruke besøksrommet og heller møte folka der jeg 

synes det er naturlig, så gjør jeg heller det når jeg har muligheten (…) Før permisjonen 
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startet så kuttet jeg det ned til en gang i måneden, fordi jeg da ser de når jeg er ute også» 

(Anne) 

 

«Jeg benyttet meg av ringeordningen oppe på høysikkerhet og besøk oppe på høysikkerhet, og 

her så har jeg hatt noe besøk, men ikke så mye for jeg har heller brukt permisjoner» (Kari)  

 

Permisjoner blir først tilgjengelig for innsatte etter en tredjedel av dommen er sonet ferdig og 

er et tiltak som skal gjøre det lettere for innsatte å opprettholde kontakt med verden utenfor 

(Kriminalomsorgen, C). Innsatte med barn kan få innvilget flere eller lengre permisjoner enn 

andre innsatte (Ibid.). Som sitatene over viser oppleves permisjoner, naturlig nok, som en mer 

komfortabel setting å møte familie og venner i. Smith (2015) omtaler utbredt bruk av 

permisjoner som en stor styrke innenfor det skandinaviske fengselssystemet, med tanke på 

den muligheten det gir innsatte til å vedlikeholde forholdet til familie under soning gjennom 

«normal» kontakt. 

 

Oppsummerende  

Et sentralt poeng er hvordan det å finne en stabilitet, trygghet og støtte i familierelasjoner kan 

bidra til å «løfte vekt» av soningen, både under selve fengselsoppholdet og med hensyn til å 

forme positive, motiverende framtidsvisjoner. Opplevd selvstendighet og evne til å hjelpe 

andre på utsiden tross sine utfordrende situasjoner kan virke «lettende» på flere måter, blant 

annet relatert til tilgangen på og opprettholdelse av prososiale identiteter og positive 

selvbilder under soning. Dette kan igjen bidra til å «løfte vekt» av soningen gjennom 

motivasjon for situasjonell forandring og personlig vekst, som også vil kunne «lette» på 

overgangen til samfunnet etter løslatelse. Det kan samtidig virke betryggende og «lettende» å 

ha familie som ressurs både under soning og med tanke på tiden etter løslatelse. Mindre 

fengselspregede omgivelser og en større grad av tilnærmet normalitet over besøkssituasjonen 

kan virke «lettende» både for de innsatte og de pårørende. Muligheten til å utøve 

familierelaterte, sosiale roller og opprettholde relasjoner under tilnærmet «normal» kontakt i 

fengselet vil også kunne bidra positivt under overgangen fra fengsel til hverdagen utenfor, 

blant annet med hensyn til redusering av fengselstilværelsens mulige institusjonalisering og 

resosialisering av de innsatte. Permisjon er likevel, naturlig nok, foretrukket form for kontakt 

ettersom det kan oppleves som «lettere» å ha kontakt med familie i kjente, normale 

omgivelser utenfor fengsel.  
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Tyngre  

Som både tidligere forskning og studiens intervjuer viser kan familie være en svært 

betydningsfull ressurs for de innsatte under fengselsoppholdet. Samtidig kan blant annet 

kvaliteten av enkelte familierelasjoner, selve fengselstilværelsen og tydelig fengselspreget 

kontakt være forhold ved relasjonen til og kontakt med familie som kan ha «tyngende» eller 

ambivalente utslag på den «vekten» de innsatte bærer på under soning (Cobbina, 2010; Smith 

og Jacobsen, 2010; Condry og Smith, 2019; Comfort, 2003; Granja, 2018; Halsey, 2018). 

Ambivalens rundt familiekontakt og hvordan kontakt eller fravær av kontakt med familie gjør 

«vekten» av soning «tyngre» vil være tema her.  

 

Kvalitetsrelasjoner og ambivalent kontakt   

Som nevnt tidligere i kapitlet er stabile relasjoner til familie noe som kan ha betydelig effekt 

på de innsattes soningsopplevelser og tilbakeføring etter endt soning. Et avgjørende aspekt 

her er relasjonenes kvalitet. Nære relasjoner kan ha sterk innvirkning på de innsattes 

tankemønstre, følelser og atferd både på godt og vondt. Cobbina (2010) og Cobbina et al. 

(2012) viser til at relasjonenes kvalitet vil innvirke på hvilken effekt relasjonene kan ha på 

den innsattes tilbakeføring til samfunnet, og relasjoner av prososial karakter blir svært viktige. 

For de innsatte med nære og trygge relasjoner til sine familiemedlemmer kan det å ha kontakt 

med og besøk av dem i fengsel være med og løfte av noe av «vekten» de bærer på skuldrene 

som følger av fengselsoppholdet Dette gjelder de tilfellene hvor den innsatte får positivt 

utbytte av kontakten. I de tilfellene hvor den innsatte gjennomgående sitter igjen med 

«tyngende» tanker og følelser etter besøk eller annen kontakt vil det kanskje være mer 

hensiktsmessig å være foruten, begrense eller tilpasse kontakten med de aktuelle 

familiemedlemmene. Effekten av å ha kontakt med familie som innsatt er med andre ord ikke 

svart-hvitt. Det kan være mange nyanser blant de innsattes relasjoner. Et eksempel på en 

gråsone når det gjelder effekten av kontakt finner vi hos en av kvinnene som forteller at hun 

ofte etter besøk opplever at hun kjenner ekstra på savnet etter sine nære og kjære, noe Gender 

og Players (1990, s. 49) omtaler som den hjerteskjærende seperasjonen etter besøkets slutt. 

Samtidig mener hun at det i det store og hele er verdt det, fordi hun får møte de og snakke 

med dem.  

 

«Ofte så sitter jeg igjen med savn med en gang man avslutter kontakten liksom så er det det 

savnet, det kommer med en gang. Så da går humøret fra å være ganske stabilt, til å gå ned. 
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Det er en normal reaksjon (…) Nei, altså, jeg føler for det meste at jeg får et positivt utbytte 

av det. Det er jo det. At vi kan planlegge ting sammen og prate sammen og at jeg bare får se 

de liksom. Så det meste veier jo opp for det negative for å si det sånn da. Så det er absolutt 

verdt det» (Kari)  

 

Som sitatet viser kan kontakt oppleves tvetydig, og det kan være vanskelig å avgjøre om det 

er hensiktsmessig og gir nok positivt utbytte i forhold til det som virker «tyngende» på humør 

og sinnstilstand. For Kari virker det som at hun i tilfellene beskrevet over i hovedsak får mye 

positivt ut av kontakten, og kontakt derfor på tross av de vonde følelsene i etterkant er «verdt 

det». I samme intervju forteller hun om utfordringer rundt kontakt med moren som hun har et 

komplekst og problematisk forhold til, spesielt etter innsettelsen.  

 

«Jeg hadde kontakt med mor i starten, men jeg har ikke kontakt med mamma nå (…) ofte så, 

hvis mamma skulle komme og besøke meg så har hun enten glemt det eller så har hun ikke 

dukket opp, så det har på en måte påvirket veldig mye hvordan jeg har hatt det da» (Kari)  

 

I dette tilfellet blir effekten av uforutsigbarheten og uroen rundt den eventuelle kontakten 

svært «tyngende», og vil derfor kunne være ufordelaktig. Dette er nok et eksempel på at 

familiekontakt og hva kontakten kan ha å si for de innsattes opplevde «vekt» av soning ikke 

kan dras under én og samme kam, men at det kan være forskjellig fra relasjon til relasjon 

(Christian, 2005). I slike tilfeller, når relasjonens kvalitet ikke er tilstrekkelig god, blant annet 

på grunn av uforutsigbarhet og usikkerhet, kan det å ha kontakt gjøre mer skade enn nytte og 

legge unødvendig ekstra «vekt» på de innsatte. Dette er med andre ord et eksempel på hvorfor 

det er avgjørende at relasjonene er gode, trygge og ikke minst forutsigbare for at de aktuelle 

familiemedlemmene skal kunne være en god sosial og emosjonell ressurs og gjøre den 

opplevde «vekten» av soningen «lettere» for den enkelte innsatte.  

 

Et annet eksempel på at enkelte familierelasjoner ikke nødvendigvis bidrar til å «lette på 

vekten» av soning er fra Annes intervju hvor hun snakker om forskjellen på det å ha besøk av 

moren og broren.  

 

«(…) Da har det vært min mor og bror som kom på besøk. Og litt før permisjonen startet så 

kuttet jeg det ned til en gang i måneden, fordi jeg da ser de når jeg er ute også. Hvis jeg ser 

folk for ofte blir det veldig statisk kommunikasjon, for da har du på en måte ikke noe nytt å 

snakke om og det synes jeg blir kjedelig i lengden (…) Noen ganger kan besøket vare i to 



 

 73 

timer, og hvis det er mor og bror så går det greit, fordi jeg og broren min har mer å snakke 

om enn når det kun er jeg og moren min. Men det har skjedd at det har blitt nærmere to timer 

med moren min og da kjenner jeg at nå begynner det å trekke i tålmodigheten. Men igjen hvis 

man har en nærmere kontakt med de man får besøk av er kanskje ikke to timer nok engang» 

(Anne) 

 

Anne forteller at hun helst ikke ønsker for hyppig kontakt med familie, og da spesielt ikke 

med moren sin, fordi hun ikke føler hun får noe særlig ut av det. Dette kan naturligvis 

påvirkes av domslengden. Det å få besøk ukentlig kan antas å erfares veldig ulikt hos noen 

som soner en dom på noen uker eller få måneder, og hos noen som soner en mangeårig dom. 

Anne ga uttrykk for at forholdet til moren i tillegg var konfliktfylt og komplisert, og at både 

besøk av og telefonsamtaler med moren ofte ble kjedelige og lite innholdsrike ved hyppig 

kontakt og at hun derfor valgte å ha sjeldnere kontakt. Broren hadde hun derimot et nærmere 

forhold til og hun fikk av den grunn mer utbytte av kontakt med han. Dette eksemplet viser 

også at kontakten ikke trenger å være enten ødeleggende eller fantastisk, men at det finnes 

nyanser og en ambivalens ved kontakten med enkelte relasjoner. I sitatet viser hun en 

forståelse av at dette kan handle om at båndet hun har til spesielt moren sin ikke er like sterkt 

som forholdet hun har til andre, og at andre innsatte kan ha andre opplevelser avhengig av de 

forholdene de har til sine nære relasjoner. Hun forteller videre i intervjuet at hun føler hun har 

lite å komme med for hver gang hun snakker med familien, ettersom livet og hverdagen i 

fengsel kan være relativt stillestående (Smith og Jacobsen, 2010). Dette er med andre ord et 

eksempel som viser hvordan mindre, men mer meningsfull kontakt med kvalitetsrelasjoner i 

større grad kan virke «lettende» på soningen enn mye kontakt med svakere relasjoner.  

 

Den store betydningen av familien som en stabil del av kvinnenes sosiale nettverk 

gjennomgått tidligere i kapitlet kan blant annet ha å gjøre med svekkelse eller tap av vennskap 

og bekjente i forbindelse med tildelingen av dommen, samt det faktiske fengselsoppholdet 

(Crewe et al., 2017).  

 

«(…) alle de vennene jeg hadde droppet kontakten. Jeg dømmer ingen, men hadde de vært 

virkelige venner så hadde de ikke droppet kontakten. Sånn sett så kan jeg se det som noe 

positivt, at jeg i hvert fall ikke har falske mennesker rundt meg lengre. Så når jeg kommer ut 

så er det egentlig familien jeg kan forholde meg til, og det er greit for meg» (Daniela)  
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«Jeg skulle ønske at – tidligere venner, at jeg hadde hatt kontakt med dem. (…) Jeg hadde 

bestevenninnene mine liksom. Og det gjorde veldig vondt når jeg mistet kontakten med dem. 

(…) Det har skremt meg litt med tanke på det å bygge nye relasjoner. Altså, få nye venner og 

nettverk og sånne ting, fordi du får litt sånn, altså når alle sammen forlater deg da, så får du 

en frykt for at de nye også skal gjøre det» (Kari) 

 

«Det er jo noen som har distansert seg, holdt på å si de som sitter med familie og barn. Og så 

er det noen som har sluttet å ta kontakt, og så har jeg i tillegg forberedt meg på at jeg skal inn 

å sone og ikke ønsket å prate så mye med andre» (Marit) 

 

Disse tapene av vennskap kan som vist over være både selvvalgt og ufrivillig. Kari forteller at 

dette var en vanskelig opplevelse, og det å miste relasjoner som var viktige før kan virke både 

stigmatiserende og ekstra isolerende i tillegg til den isolasjonen fra omverden og 

stigmatiseringen fengselet som institusjon og fengselsopphold i en viss grad alltid vil 

medføre, og på denne måten gjøre opplevd «vekt» av soning enda «tyngre» (Sykes, 1971; 

Neumann, 2011; Justis- og beredskapsdepartementet, 2007). Ufrivillige tap av vennskap kan 

forsterke følelsen av stigmatisering og diskriminering fra resten av samfunnet og slik framstå 

som en sentral frustrasjon, stressfaktor og en klar ekstra bidragsyter på den «vekten» de 

allerede bærer av fengselsoppholdet. Tidligere forskning viser til at familie ofte i stor grad, og 

til dels i større grad enn andre relasjoner, er støttende gjennom hele soningsprosessen og er 

villige til å bevare de sosiale båndene til den innsatte på tross av stigmaet tilknyttet 

fengselsdommen og fengselsoppholdet (Berg og Huebner, 2011; Naser og La Vigne, 2006). 

Dette eksemplifiserer også betydningen av sterke kvalitetsrelasjoner (Cobbina et al., 2012). 

Som følger av en slik reduksjon i sine nære sosiale nettverk blir et stabilt forhold til nær 

familie som vist tidligere svært verdifullt og familien blir en sentral sosial ressurs for de 

innsatte. Dette i seg selv «letter» kanskje ikke på «soningsvekten», men sterke og stødige 

familiebånd kan bidra til å stabilisere de innsattes opplevde «vekt» av fengselsoppholdet.  

 

Kontakt i og fra fengsel  

Kontakt med familie, partnere og barn under soning er et viktig tema blant annet i tilknytning 

til selve fengselstilværelsen, de innsattes tilbakeføringsprosesser og soningens rehabiliterende 

funksjon i norsk straffegjennomføring. Kriminalomsorgens tiltak om styrking av 

nettverksarbeidet blant kvinnelige innsatte, rettet mot innsattes familierelasjoner er blant 

annet relevant i denne sammenhengen (Kriminalomsorgen, 2017). Arbeidet med å 
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opprettholde nære relasjoner gjennom jevnlig kontakt og hvordan fengselsforholdene 

tilrettelegger for å gjøre dette «lettere» for de innsatte og deres pårørende er sentralt i denne 

sammenhengen, kanskje spesielt for innsatte som soner lengre dommer.  

 

Ved avdeling B2 har alle de kvinnelige innsatte mulighet til å ha kontakt med diverse 

relasjoner på utsiden blant annet i form av brev, telefonsamtaler og besøk i fengsel 

(Kriminalomsorgen, A). For å få gjennom dette må de selv sørge for å fylle på telefonkort og 

de må få de aktuelle besøkende om å søke om besøkstillatelse. Enkelte av de innsatte får i 

tillegg innvilget permisjon og frigang. Den mest benyttede formen for kontakt blant de 

intervjuede kvinnene er telefonsamtaler. Via telefon har de mulighet til å ha daglig kontakt, 

noe som kan være svært verdifullt for å holde seg oppdatert på det som skjer utenfor fengsel 

og opprettholde nære relasjoner gjennom kontakt på jevnlig basis (Sharratt, 2014). Daniela 

forteller at hun har en daglig ringerutine til moren og sønnen hjemme og at dette har blitt en 

viktig kanal for å vite hvordan det er med dem hjemme. Et utfordrende aspekt ved 

telefonkontakten som bærer preg av fengselskonteksten er at innsatte kun kan ringe ut, andre 

kan ikke ringe inn direkte til de innsatte. Relasjonene utenfor som ønsker kontakt er derfor 

avhengige av at de innsatte tar initiativet til telefonsamtaler. Daniela forteller i intervjuet 

hvordan dette kan være en utfordring:  

 

«(…) jeg vet de bekymrer seg hver dag for hvordan det går, hvordan dagen har vært, selv om 

du snakker med de på telefon hver eneste dag, så er det sånn at hvis jeg ikke ringer akkurat kl. 

15.00, men ringer halv fire så er de bekymret. Det vet jeg, mamma er en sånn type. Da får hun 

litt panikk, ikke sant» (Daniela)  

 

I og med at telefonkontakt på daglig basis er eneste kommunikasjonsmulighet mellom 

fengselet og verden utenfor for de innsatte, kan det for de hjemme virke uroende ved tilfeller 

hvor de ikke blir oppringt til den faste eller planlagte tiden (Sharratt, 2014). Her kan vi snakke 

om «pains of imprisonment» knyttet til de pårørende, som på ulike måter kan oppleve 

«tyngende» konsekvenser av den innsattes fengselsopphold (Comfort, 2003). Det blir som 

sagt den innsattes ansvar å ta initiativet til kontakt, og det setter samtidig krav til de pårørende 

om å tilpasse seg den innsattes fengselshverdag og -rutiner for å kunne oppnå kontakt 

(Jardine, 2018). Det kan på dette grunnlaget også være vanskelig å vite når det passer å ringe 

til familien om de ikke har en fast tidsplan på dette. Marit har tenkt på dette:  

 



 

 76 

«Kjæresten har jeg prata med hver eneste dag etter at jeg begynte straffegjennomføringa 

bortsett fra de fire første dagene eller noe sånn (…) Ellers har jeg prata med han hver dag. 

Det er ganske viktig, også er det veldig okei. Det er jo ikke alltid det passer for han heller 

sikkert, men han har aldri sagt at det ikke passer» (Marit)   

 

Det fremkommer fra sitatene en forståelse for at det kan være «tungt» for familien å måtte 

tilpasse seg etter deres situasjon og de konsekvensene familien må håndtere på grunn av det. 

Samtidig viser de takknemlighet for at den muligheten de har til å ha kontakt nære relasjoner 

på daglig basis.  

 

Sekundær prisonisering  

Et interessant mønster som kom fram i intervjuene var hvordan kvinnene gjorde valg når det 

kom til kontakt med familien som innebar å ha mindre kontakt eller å dele mindre av det som 

var særlig «tyngende» å føle på, oppleve og håndtere i fengsel, og at disse valgene var basert 

på omtanke og omsorg for de på utsiden. Dette innebar hovedsakelig å la være å åpne opp om 

«tunge», negative tanker, følelser og opplevelser overfor familien, fordi de ønsket å unngå at 

deres vanskelige situasjon skulle gå mer utover eller innpå familiemedlemmene enn 

nødvendig. Det ble også uttrykt ønsker om å minimere eventuelle negative innvirkninger av 

deres soning på familiemedlemmene som følger av at de ved besøk så og opplevde 

fengselsforholdene og måtte føle på det fysiske og innestengte ved å være i et fengsel. Kari 

fortalte at hun ikke lengre fikk besøk av faren i fengselet og at hun har nektet broren å komme 

på besøk fordi hun så hvordan han hadde negative reaksjoner på å være på besøk og av å se 

hvordan hun har det der inne. 

 

«Det er vel det at han synes det er vondt at jeg sitter i fengsel. At det er vanskelig å håndtere. 

For det har jeg jo liksom sett på hos lillebroren min også når han har vært på besøk, at 

humøret hans faller drastisk og han blir veldig innesluttet og sånn. Så jeg har sagt nei til at 

lillebror skal besøke meg noe mer for jeg vil ikke utsette han for det» (Kari) 

 

Kari opplevde som sagt også at farens besøk avtok, og antok at grunnen var at han erfarte det 

som smertefullt og «tungt» å besøke henne og se henne i fengsel. Smith og Jacobsen (2010) 

fant at besøk kan oppleves som problematisk for både den innsatte og deres pårørende, og at 

innsatte i tilfeller som over velger å ikke få besøk av enkelte familiemedlemmer, fordi det 

ikke er i familiemedlemmenes beste interesse. Flere av kvinnene fortalte også at de finner det 
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vanskelig å skulle snu seg til familien for å dele alt av tanker, meninger og følelser de sitter og 

kjenner på i fengselet. Det er naturlig å anta at det kan være dårlige dager, uker, måneder i 

fengsel, og til forskjell fra livet utenfor fengsel er innsatte ufrivillig, delvis sosialt isolert fra 

omverdenen. Dette gir, som blant annet en av kvinnene beskrev i intervjuet, mye tid til å sitte 

med egne tanker og følelser. Hovedgrunnen tre av kvinnene ga for å holde noen av disse 

tankene for seg selv eller heller snakke med noen profesjonelle, var for å skåne familien for 

de «tyngste» tankene og inntrykkene de satt med under soning. Granja (2018) fant tilsvarende 

strategier i sin studie.  

 

«Jeg synes det er vanskelig å prate med foreldrene mine. Kjæresten er det greit å grine til på 

en måte, men jeg synes det er vanskelig å prate med foreldrene mine og late som om alt liksom 

er greit (…), men kjæresten min vet jo når jeg har det dritt da. Jeg har en venninne også som 

jeg kan prate med, men jeg synes jo det er vanskelig å prate med dem fordi jeg vet at jeg 

kommer til å begynne å grine ikke sant, så de dagene hvor jeg tar kontakt eller ringer, de ser 

jeg an litt da» (Marit) 

 

«Jeg er blitt mye flinkere til å dele ting med kjæresten min, men jeg har ikke lyst til å dele alt 

for mye med han heller. Altså han forstår at jeg synes det er vanskelig og sånn, men jeg har 

ikke lyst til å inkludere han for mye i hva jeg gjør her egentlig eller hvordan jeg har det her 

(…) Jeg synes det er tøft nok å være her så jeg vil på en måte ikke at han skal føle på det (…) 

Jeg synes det er vanskelig, jeg synes det er veldig vanskelig. Til tider så blir det en utfordring, 

så jeg går til psykolog en gang i uka» (Kari) 

 

«Jeg har besøk av presten annenhver uke. Ikke for å be, men rett og slett for å ha noen andre 

å snakke med og dele meninger og få tilbakemeldinger på ting som er rett og galt hvis du 

skjønner» (Daniela) 

 

Dette kan på en noe alternativ måte forstås som at kvinnene ønsker å beskytte sine pårørende 

fra en slags indirekte form for sekundær prisonisering, i form av å unngå å dele det spesielt 

«tunge» ved fengselstilværelsen med familien for å beskytte dem fra å måtte kjenne på noe av 

soningens «vekt» de innsatte selv bærer på (Comfort, 2003). På denne måten kan vi si at 

kvinnenes valg om å ikke snakke med familien om alt det vanskelige fengselstilværelsen 

innebærer for dem, bunner i et ønske om å skjerme familien fra det de selv synes det er 

«tungt» å håndtere. Dette samsvarer med funn fra Halseys (2018) studie som viste at både 
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familien og de innsatte skjulte vanskelige forhold og «tunge» følelser for hverandre fordi de 

ville beskytte den andre parten fra å ha det vondt.  

 

Økonomisk støtte fra familie 

Når det gjelder kontakt med familie og den innvirkningen det kan ha på fengselsoppholdet, vil 

også familiens mulighet til å bidra med praktiske og økonomiske saker under og etter endt 

soning være relevant. Som vist tidligere i kapitlet om de innsattes evne til å hjelpe seg selv ble 

deres uttrykte selvstendighet redegjort for, og da særlig med hensyn til økonomi. Samtidig 

viste flere av kvinnene forståelse for at de i framtiden kunne ha behov for noe økonomisk 

hjelp, om så bare i startfasen etter løslatelse til de var tilbake på egne bein igjen, og at 

familien for enkelte av dem da ville være aktuell å spørre.  

 

«Det jeg har litt panikk for er det økonomiske, fordi jeg er en veldig selvstendig person. Jeg 

startet å jobbe når jeg var 14 år og jobbet frem til 2016, så jeg har liksom aldri vært 

arbeidsledig og kjenner på den at du må være en kort periode avhengig av din familie, det har 

jeg på en måte problemer med å godta, med tanke på at jeg hele tiden har vært selvstendig, 

har hatt tre jobber, har alltid klart meg selv da» (Daniela) 

 

I sitatet over fremkommer det at manglende sikkerhet rundt egen økonomi, og et mulig behov 

for å be om hjelp fra blant annet familie kan oppleves som en «tyngende» stressfaktor under 

soning. I denne sammenhengen er det ikke direkte relasjonen til eller kontakten med familien 

som vil legge «vekt» på de innsatte, men heller opplevelsen av å ha mistet noe av sin 

selvstendighet og uavhengighet og det å føle på å være i en posisjon hvor de trenger hjelp fra 

andre. Dette kan igjen knyttes opp mot berøvelsen av autonomi og kontroll over eget liv som 

er en av de mest sentrale frustrasjonene ved å sitte i fengsel i følge Sykes (1971), men i denne 

sammenhengen med tanke på hvordan det kan oppleves å gå fra å være selvstendige personer, 

til å være under streng institusjonell kontroll og være avhengig av hjelp og bistand av for 

eksempel familie, og at dette kan virke frustrerende og «tyngende». Relatert til «vekt» med 

hensyn til økonomisk situasjon, uttrykte Kari at hun oppfattet det som forventet fra systemets 

side at de innsatte har familie eller annet nettverk som kan bidra med økonomisk hjelp under 

og etter soning. 

 

«Ja jeg føler egentlig det, at de tenker sånn «ja, du har jo familie liksom, de hjelper deg vel», 

og ja, jeg ser det hos mange andre innsatt at de får hjelp, og de får økonomisk hjelp av 
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familien sin og de har det egentlig veldig bra mens de er her og har et veldig luksuriøst 

opphold hvis jeg kan kalle det det, haha. Så jeg tror det egentlig er sånn mange av betjentene 

også ser det. At jeg får sikkert hjelp av familien, men det er ikke sånn for alle» (Kari)  

 

Hovedpoenget her er at hun mener det finnes mangler blant institusjonens tiltak og 

organiserte opplegg for å få orden på de innsattes økonomi under soning, både for å gjøre 

fengselsoppholdet og overgangen etter løslatelse «lettere» for de innsatte. Dette kan omfatte 

økonomiske forhold på utsiden og på innsiden for eksempel med hensyn til å ha råd til å 

bruke telefonen og kjøpe diverse nødvendigheter. Hun mener for mye av ansvaret legges over 

på de innsatte og deres nærmeste, og at dette kan skape problemer for de som har et svakere 

eller mindre ressurssterkt nettverk å støtte seg på. Med andre ord by flere utfordringer og 

ytterligere «vekt» som følger av fengselsoppholdet for de som allerede har «tunge» bører å 

bære på. En slik antakelse om at alle innsatte har familie eller andre nære som kan bidra med 

å «lette» på den psykologiske «vekten» av økonomisk usikkerhet mange antakelig bærer på 

under og etter endt soning, kan sette de innsatte i vanskelige posisjoner med tanke på sjansene 

for en vellykket tilbakeføring til samfunnet. Vige (2018) viser til at flere kvinnelige innsatte 

ønsket mer hjelp med økonomien som en del av forberedelsene mot løslatelse under soning, 

blant annet med tanke på gjeld og det å kunne håndtere egen økonomi etter endt soning. Dette 

er også relevant med tanke på GST og hvordan utilstrekkelige økonomiske ressurser øker 

sannsynligheten for å falle tilbake i kriminelle spor etter løslatelse (Listwan et al., 2013).  

 

Oppsummerende  

Familien er viktig for mange, men relasjon til og kontakt med familien kan som vist også 

gjøre «vekten» de innsatte bærer av soning «tyngre». Dette gjelder blant annet ved kontakt 

med svake relasjoner eller relasjoner av dårlig kvalitet, som kan virke «tyngende» mer enn 

«lettende» på «vekten» av soning. På den andre siden kan familierelasjoner antas å redusere 

noe av «vekten» enkelte bærer på som følger av tap av annet sosialt nettverk som vennskap. 

Sterke følelser av savn etterfulgt av kontakt kan være «tungt» å håndtere, samtidig som 

kontakten i det store bildet kan gjøre «vekten lettere». Utfordringer med kontakt i og fra 

fengselet, blant annet i form av sekundær prisonisering kan oppleves som «tyngende» både 

for de innsatte og de pårørende. Dette kan være på grunn av ulike forhold ved 

kontaktsituasjonene som preges av fengselskonteksten, for eksempel fengselets rutiner og 

omgivelser. For å begrense «vekten» familien bærer på som følger av de innsattes 
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fengselsopphold, velger flere å holde vanskelige følelser og opplevelser for seg selv eller 

finne støtte blant profesjonelle, samt begrense besøk fra sine pårørende. Dette gjøres med 

hensyn til de pårørende som tydelig opplever det «tyngende» å være på besøk i fengsel, og å 

se med egne øyne, samt høre de innsatte fortelle om hvor vanskelig de har det i fengselet. Det 

kan samtidig oppleves som «tyngende» for de innsatte å vite at familiemedlemmer opplever 

det som vanskelig å være på besøk. I slike tilfeller kan det også bety at de innsatte har færre å 

støtte seg på om «tunge» saker, tanker og følelser, eller at de får færre besøk, og også dette 

kan gjøre soningen «tyngre». Det å måtte gi slipp på noe selvstendighet, blant annet med 

hensyn til økonomi, og måtte hvile på hjelp fra familie under soning eller med tanke på tiden 

etter løslatelse kan også være en «tyngende» erfaring. Samtidig kan en anta at flere innsatte 

ikke har familie å støtte seg på. Forventninger om at innsatte får hjelp av familie eller annet 

nettverk og derfor ikke får nok hjelp fra andre hold under soning kan bety at enkelte bærer på 

en ekstra «tung» vekt i denne sammenhengen.  
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7 Innsatte mødre og deres barn 

Dette kapitlet vil dreie seg om innsatte mødre og relasjonen de har til sine egne barn under 

soning, samt deres tanker om, ønsker og planer for relasjonen etter løslatelse. Dette vil i likhet 

med de to siste kapitlene diskuteres i tilknytning til Sykes´ teori om «pains of imprisonment» 

og konkretiseres hovedsakelig ved hjelp av Crewes (2011) «vekt»-begrep. Tidligere forskning 

viser til kjønnsspesifikke frustrasjoner for innsatte og spesielt på relasjonen mellom innsatte 

og deres barn (Crewe et al., 2017; Houck og Loper, 2002; Celinska og Siegel, 2010; Foster, 

2012; Loper et al., 2009). Denne oppgaven tar ikke for seg sammenligning av innsatte fedre 

og mødre, men tar for seg forelder-barn-forhold og kontakt, samt mulige effekter av dette fra 

et rent kvinnelig synspunkt.  

 

Relasjonen til og kontakt eller fravær av kontakt med egne barn under soning kan ha både 

«lettende», «tyngende» og ambivalente effekter på opplevd «vekt» av fengselsoppholdet blant 

innsatte mødre (Crewe et al., 2017; Foster, 2012; Smith og Jacobsen, 2010; Houck og Loper, 

2002; Loper et al., 2009; Poehlmann, 2005; Poehlmann et al., 2010; Soffer og Ajzenstadt, 

2010; Celinska og Siegel, 2010). Jeg vil ta for meg dette etter samme inndeling som tidligere, 

først de positive effektene som gjør soningen «lettere», deretter utfordringene som gjør soning 

«tyngre», samt ambivalens tilknyttet kontakten. På samme måte som det naturligvis finnes 

store forskjeller innenfor familie som en overordnet gruppe med ulike relasjonsstrukturer, 

rollefordelinger og relasjonskvaliteter kan ikke alle mor-barn-forhold ses under samme tak. 

Denne delen av kapitlet hviler på intervju med tre innsatte mødre som alle har svært 

forskjellige bakgrunner når det kommer til deres forhold til egne barn og morsrollen. Her 

finner vi både et tilfelle hvor mor ikke har hatt hovedansvaret for enkelte av barna før fengsel, 

men ønsker det etter endt soning (Alexandra), et annet hvor mor hadde hovedansvar, ikke 

ønsker kontakt under soning, men ønsker omsorg igjen ved løslatelse (Kari), og et siste hvor 

mor hadde hovedansvar før fengsel, har så mye kontakt som mulig under soning, og har 

planer om å ta opp tidligere omsorgsordning etter soning (Daniela). Dette betyr at vi blant 

intervjupersonene har et situasjonsmangfold som kan brukes til å eksemplifisere forholdet 

mellom rollen som mor og innsatt, hvordan det er å ha kontakt med barn i og fra fengsel, og 

på hvilke måter det å være mor «letter» på og «tynger» ned «vekten» av fengselssoning.  
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Lettere  

På samme måte som andre familierelasjoner og innsattes kontakt med familie kan bidra til å 

«løfte vekt» av soningen for de innsatte, kan innsatte mødres relasjon til og kontakt med egne 

barn under fengselsoppholdet på ulike måter virke «lettende» på den psykiske «vekten» av 

soning. Funn fra tidligere forskning viser til en rekke direkte og indirekte måter barn og 

morsrollen kan ha positive effekt på den innsatte, på hvordan tiden under soning benyttes og 

på visjoner og planer for framtiden (Poehlmann, 2005; Poehlmann et al., 2010; Wright et al., 

2013; Huebner, DeJong og Cobbina, 2010; Shamai og Kochal, 2008; Mignon og Ransford, 

2012; Celinska og Siegel, 2010). 

 

Motivasjon og fokusforandring  

Tidligere forskning av blant annet Wright et al. (2013) og Huebner et al. (2010) viser til at det 

å ha egne barn kan være en motiverende faktor både under og etter soning med tanke på å 

jobbe med egen livssituasjon og ta avstand fra kriminalitet etter soning. At barna motiverer de 

innsatte til å jobbe med seg selv og forberede mot løslatelse på andre måter finner vi hos alle 

tre mødrene i denne studien. Samtidig som de innsatte mødrene ga uttrykk for at det var greit 

at andre hadde ansvar for barna under soningstiden, fortalte alle at de har planer og 

forventninger om å ta tilbake eller overta ansvaret og omsorgen for barna når de kommer ut 

igjen. På denne måten virker det å ha barn absolutt som motivasjon og drivkraft under 

forberedelsene mot løslatelse og ønsket om å leve lovlydig etter løslatelsen. Om hvordan 

familien, og spesielt sønnen har vært en motivasjon under soning sier Daniela dette:  

 

«(…) utvikling til noe enda mer positivt ville jeg sagt. Spesielt som mor. Ikke at jeg har vært 

en dårlig mor, det har jeg ikke, men at jeg nå er i fullt fokus med gutten og familien enda mer 

enn jeg har vært før jeg kom inn. Det kommer til å bli bedre, enda bedre. Og jeg kommer ikke 

til å ta sjansen på å gjøre flere feil» (Daniela) 

 

Daniela gir uttrykk for at hun ikke ga sønnen og familien nok fokus i livet før innsettelsen, og 

at forståelsen av dette i etterkant er grunnlag for forandring og forbedring på dette området, 

og også at forståelsen av de negative konsekvensene tidligere dårligere valg har hatt for 

sønnen og familien gir henne en grunn og motivasjon for å unngå fremtidige lignende feil. Et 

slikt tilgjengelig konsekvensbilde kan bidra til å gjøre det «lettere» å holde seg på riktig spor i 

tiden mot og etter løslatelse, men også til å «lette på vekten» med hensyn til framtiden, fordi 
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hun kan jobbe mot og se for seg en bedre hverdag og bedre relasjon til sønnen og familien 

etter løslatelse (Enos 2001 i Cobbina, 2010).   

 

Kari har ikke hatt kontakt med barnet sitt under tiden hun har sonet fordi hun ikke har følt seg 

egnet eller ressurssterk nok til å være mor samtidig som hun håndterer hverdagen som innsatt. 

Her ser vi nok et eksempel på hvordan fengsel som total institusjon, på grunn av den 

karakteristiske frihetsberøvelsen, aktivt begrenser de innsattes mulighet til å tilstrekkelig 

utøve sine sivile, sosiale roller som for eksempel forelder under fengselsoppholdet (Goffman, 

2012; Crewe et al., 2017; Soffer og Ajzenstadt, 2010). Hun forteller at hun har brukt tiden i 

fengsel på å jobbe mye med egen personlig vekst og sin situasjon for å kunne være en god 

mor etter løslatelse.  

 

«Da har jeg lyst til å få samvær igjen. Da er det på tide liksom. For jeg har trengt litt tid på å 

komme meg. Jeg har også sett det at jeg på en måte ikke har vært en god nok ressurs til å 

kunne ta meg av et lite barn. Så i løpet av den perioden jeg har sonet har jeg jobbet veldig, 

veldig mye. Både i forhold til meg selv og i forhold til utdannelse, og kunne skape stabilitet og 

kunne bygge og opprettholde relasjoner. Så jeg føler at når jeg kommer ut, at da er tiden inne 

for å starte på nytt nå, for nå er jeg snart ferdig med én prosess, så da kan jeg begynne med 

en annen prosess» (Kari) 

 

På bakgrunn av hva hun sier virker det som at denne avgjørelsen om å avstå fra kontakt under 

soning kan være til det beste for både henne og barnet. Begge disse sitatene viser hvordan det 

å ha barn og ønsket om å være en best mulig forelder for sine barn fungerer som motivasjon 

og utgangspunkt for å ta utdanning, skaffe seg et stabilt økonomisk grunnlag og tenke 

gjennom sine prioriteringer i livet etter løslatelse. Det kan virke som et fornuftig valg delvis 

tatt på vegne av barnets beste i denne situasjonen. Selv om seperasjonen og fraværet av 

kontakt kan være vondt, kan det tenkes at det føles «lettende», både med tanke på at hun 

hovedsakelig har seg selv å tenke på, og på bakgrunn av at det virker som at det var et 

ønskelig valg og et hun forhåpentligvis er fornøyd med. På en annen side viser tidligere 

forskning av blant annet La Vigne et al. (2005) i sin undersøkelse at den innsatte forelderens 

kontakt med eget barn under fengselsoppholdet kan ses som en indikator på hvor nær og sterk 

relasjonen til barnet vil være etter endt soning. Tidligere forskning av Dodge og Pogrebin 

(2001), La Vigne, Brooks og Shollenberger (2009), Smith og Jacobsen (2010) og Hairston 

(1991) viser til at det ofte oppstår et uventet gap mellom forventning og realitet når det 
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kommer til relasjonen mellom barn og forelder etter løslatelse. Relatert til dette kan det antas 

at det å avvente kontakt under soning som et tiltak for å «lette på vekten» av stresset og andre 

«tyngende» aspekter ved fengselsoppholdet samtidig gjøre prosessen med tilknytning og 

gjenetablering av mor-barn-relasjonen etter løslatelse ekstra utfordrende, og dermed bryte 

med forventningene og ende som en skuffende affære for begge parter (Smith og Jacobsen, 

2010; Hairston, 1991).  

 

Tilbake til barn som motivasjon for positiv forandring, forteller Daniela hvordan hun har 

måttet ta avstand fra ektemannen som dro henne inn i kriminaliteten for å kunne være en 

bedre person og skape en bedre situasjon for sønnen og resten av familien. Alexandra har 

også hatt erfaring med relasjoner med dårlig innflytelse, spesielt tilknyttet rusmiljøet, og 

forteller at hun denne gangen virkelig har gått inn for å bli rusfri og at hun i denne 

sammenhengen har valgt å kutte de sosiale båndene hun har til dette miljøet for å ha en bedre 

sjansene for å lykkes, samt for å kunne være en god, forutsigbar og trygg omsorgsgiver for 

barna etter løslatelse.  

 

«Ja, vet du hva, nå skal ikke barna mine eller familien trenge å -  jeg vil ikke at de skal gå og 

være redde eller bekymre seg for at jeg skal ryke ut på igjen liksom eller havne i fengsel eller 

hva som helst. For det må jo være en påkjenning for de og gå å tenke «åh, hvor er hun nå? Er 

hun død, sitter hun inne eller hvor er hun?» (…) Jeg vært mye ut og inne og før så har jeg 

sagt ting andre ønsker å høre fra meg, men denne gangen så eier jeg dette selv, med at jeg 

ønsker å slutte og ruse meg, jeg har tatt noe grep. Jeg skal i behandling, avslutta kontakt med 

folk som ruser seg (…) Jeg vil bli den mammaen jeg ønsker å være. Derfor har jeg gjort det 

her» (Alexandra) 

 

I begge disse tilfellene gir situasjon med barna de kvinnelige innsatte et klart bilde av hva 

konsekvensene kan bli om de havner i uføre igjen og dette fremstår fra tidligere forskning 

som en sentral årsak til hvorfor det å ha barn virker motiverende for positiv forandring (Enos 

2001 i Cobbina, 2010). Det å ta avstand fra relasjoner som har en dårlig innvirkning på valg 

og hverdag, fordi de ser at det kan skade relasjonen til barna, kan tolkes som en indirekte 

måte mor-barn-relasjonen legger grunnlaget for positive forandringer på under soning og at 

relasjonen slik indirekte kan bidra til å redusere skadevirkninger av dårlige valg og de 

medfølgende fengselsoppholdene. Tilsvarende påpeker Crewe et al. (2017) hvordan tap av 

eller avstand fra dårligere relasjoner i motsetning til tapet av gode relasjoner gjerne forbedrer 
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de innsattes situasjon og slik virker «lettende» heller enn «tyngende» på «vekten» av soning. 

Det kan også ses på som en indirekte lettelse av «vekten» deres kriminalitet og dårlige 

innflytelser har påført dem, ettersom kutt av kontakt symboliserer et brudd med det negative 

ved fortiden. Det å bryte med forbindelser til et kriminelt miljø vil også kunne redusere 

sannsynligheten for å falle tilbake i kriminelle fotspor (Listwan et al., 2013). 

 

Shamai og Kochal (2008) skriver tilsvarende om hvordan de innsatte mødrenes hverdag og 

valg før fengsel var mye fokusert rundt partners negative innflytelse, for de som hadde 

partner, og at kutting av kontakt ved slike dårlige partnerforhold baner vei for å kunne 

fokusere på den rette siden av et tidligere tosidig liv. Det kan nok oppleves som et press å 

måtte forbedre seg selv eller sin livssituasjon for å kunne være bedre skikket til å være mor og 

primær omsorgsperson for barna sine etter soning, men det kan argumenteres for at dette på 

mange måter er en positiv form for press ettersom effekten eller utfallet av forandringspresset 

forhåpentligvis er av positiv karakter. Intervjuene og sitatene over tilsier at barna har gitt 

motivasjon til å gjøre forandringer når det gjelder prioriteringer i livet og tankesett. De har 

valgt å jobbe mye med forberedelser til hverdagen etter soning med utgangspunkt i at de skal 

overta omsorgen, og det å lykkes med eller merke framgang på sentrale ting som utdanning, 

arbeid og andre former for rehabilitering kan gi mer håp og tro på framtiden som vil kunne 

bidra med å gjøre tiden i fengsel «lettere» å håndtere med et lysere, mer lovende syn på 

framtiden. Dette kan også relateres til dybdebegrepet, altså at den opplevde avstanden til 

frihet og et liv utenfor fengsel føles mer innenfor rekkevidde (Crewe, 2011). Motivasjonen til 

forandring vil også kunne gi et mer solid grunnlag for å «lette» på overgangen til en ønsket 

hverdag etter løslatelse. 

 

Morsrollen, identitet og selvbilde 

Positive, prososiale selvidentiteter i relasjon til familie kan som diskutert i forrige kapittel 

legge et godt grunnlag for en bedre framtid etter løslatelse på bakgrunn av blant annet den 

motivasjonen det kan gi de innsatte til å jobbe med seg selv og sin livssituasjon i løpet av 

fengselsoppholdet. Dette er også svært relevant når det kommer til mor-barn-relasjoner. 

Muligheten til å vedlikeholde sentrale sosiale relasjoner og sosiale roller fra livet før fengsel 

kan ha stor effekt på de innsattes selvbilder ettersom de, som Hairston (1988) skriver, på 

denne måten ikke bare ser seg selv som innsatt, men også en datter, søster eller som vi 

snakker om her – noens mor (Ibid.; Huebner et al., 2010; Celinska og Siegel, 2010). På 
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spørsmål om hva deres primære rolle var i familien før fengsel, svarte alle tre kvinnene med 

barn at deres hovedrolle var som mor. 

 

«Jeg har jo fire barn (…) Jeg er mor og datter, og søster. Hovedrollen er vel mor» 

(Alexandra) 

 

«(…) jeg er alenemor og har en liten gutt» (Daniela) 

 

«Jeg bodde et sted med samboeren min og rollen min innenfor de fire veggene var å være 

mor» (Kari) 

 

Kvinnene refererte som vist over og flere ganger i intervjuene til sin rolle som mor. 

Morsrollen gir de innsatte tilgang på en prososial og meningsfull identitet (Shamai og Kochal, 

2008; Wright et al., 2013). Relatert til berøvelsen av innsattes sivile roller og en institusjonell 

kategorisering og definering av kvinnene som innsatte under soning, kan det å ha den 

prososiale og meningsfulle identiteten som mor virke «lettende» på disse aspektene ved 

fengselstilværelsen og gi kvinnene en form for eierskap og kontroll over sin sosiale identitet 

(Goffman, 2012; Crewe, 2011). I tillegg kan en opplevd meningsfullhet relatert til for 

eksempel morsrollen være en sentral kilde for motivasjon til positiv forandring (Crewe, 2011; 

Shamai og Kochal, 2008; Wright et al., 2013; Celinska og Siegel, 2010).  

 

Karlsen (2018), Dodge og Pogrebin (2001) og Soffer og Ajzenstadt (2010) viser til en 

stigmatisering av innsatte mødre som ikke tilstrekkelig møter samfunnsdefinerte krav og 

forventninger til morsrollen. Relatert til det å skulle møte samfunnets forventninger til ens 

utøvelse av morsrollen, fortalte Daniela dette om relasjonen til sønnen:  

 

«Vi (hun og sønnen) har en utrolig fin kontakt. Han er avhengig av meg, jeg er avhengig av 

han. Jeg har vært redd for at han skulle bli skuffet over meg og ikke ville ha den kontakten, og 

på en måte trekke seg litt tilbake. Det har han ikke gjort. Han har blitt enda mer, hva skal jeg 

si, vi er blitt mer bundet enn det vi har vært før» (Daniela) 

 

Daniela maler her et bilde av en god mor-sønn-relasjon, som tross hennes frykt og 

forventninger til at relasjonen på grunn av situasjonen ville svekkes, viste seg å bli sterkere 

enn før. Dette kan leses som en form for håndtering av eller «motvekt» til den «vekten» en 

kan anta både Daniela og de andre mødrene i studien til en viss grad bærer på som følger av 
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en stigmatisering eller skam relatert til deres rolle mor i kombinasjon med deres kriminelle 

fortid og nåværende rolle som innsatt (Karlsen, 2018; Rowe, 2011; Dodge og Pogrebin, 

2001). På en annen side kan sitatet av Daniela leses som at hun forsøker å gjøre sine tidligere 

feil mer akseptable gjennom å bagatellisere den «vekten» de dårlige valgene og 

fengselsoppholdet har lagt på sønnen og deres relasjon, noe som i tilfelle vil kunne få 

uheldige konsekvenser i møtet mellom forventinger og realitet under tilbakeføringsprosessen 

(Opsal, 2011; Smith og Jacobsen, 2010).  

 

For å kunne opprettholde en relasjon til sine barn under soning og dra nytte av morsrollens 

«lettende» effekter, er samarbeidet med barnas omsorgsgiver av sentral betydning (Cobbina et 

al. 2012; Poehlmann, 2005; Poehlmann et al., 2010; Loper et al., 2009). Hos to av kvinnene er 

omsorgsansvaret for alle eller noen av barna overlatt til familie mens de sitter i fengsel. Dette 

kan være fordelaktig på mer enn én måte, for eksempel når det kommer til besøk i fengsel. 

Dette forutsetter naturlig nok at de aktuelle familiemedlemmene har ressurser til å være gode 

omsorgsgivere for barna. Hos en av kvinnene er ansvaret for sønnen gitt til moren, og 

ettersom moren og søsteren kommer på besøk så ofte de kan og da tar med seg sønnen, får 

hun også møtt sønnen jevnlig.  

 

«Det er min mor som har tatt over omsorgen for han så lenge jeg er her inne (…) Jeg har 

kontakt med mor, gutten og lillesøsteren min hver eneste dag og i helgene kommer de på 

besøk, hver uke» (Daniela) 

 

Å ha familie som kan overta omsorgsrollen under fengselsoppholdet kan som eksemplet over 

viser gjøre det «lettere» å ha jevnlig kontakt med barna, og en god relasjon til omsorgsgiver 

vil sannsynligvis forenkle samarbeid og kommunikasjon (Poehlmann, 2005; Poehlmann et al., 

2010). Dette kan ses i sammenheng med en teori kalt parenting alliance, som tilsier at 

samarbeidet om kontakt med barna gjerne er «lettere» om omsorgsansvaret ligger innenfor 

familien enn for eksempel andre instanser, og at dette igjen «letter» på eventuelt stress relatert 

til foreldrerollen for den innsatte (Loper et al., 2009). For kvinnelige innsatte er det ofte deres 

egne mødre eller søstre som tar vare på barna, som er tilfelle også i denne studien, noe som 

kan bety at familiens omsorg for barna aktivt «letter» på kvinnenes opplevde «vekt» av 

fengselsoppholdet og sin delvis fraværende rolle som omsorgsfigur (Ibid.; Mignon og 

Ransford, 2012). Både Daniela og Alexandra gir i intervjuene uttrykk for at avgjørelsen om 

familiens overtakelse av barneomsorgen var svært ønskelig fra både egen og familiens egen 
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side. Hjelp med barneomsorgen kan som vist ha praktiske og sosiale fordeler, både under 

selve soningsoppholdet og i tiden etter løslatelse i tilfeller hvor den innsatte ønsker å overta 

ansvaret for barna igjen. En kan også anta at det formelle og praktiske ved overtakelsen av 

omsorg og ansvar for barna sannsynligvis forenkles når familien, heller enn for eksempel 

barnevernet er «motparten». Hanlon, Carswell og Rose (2007) peker på hvordan det å overta 

omsorgsansvar for barn samtidig kan legge press på omsorgsgiverne, både når det kommer til 

økonomi, tid og helse. Daniela og Alexandra forteller i sine intervju at valget var ønskelig fra 

familiens side, men det trenger ikke trenger å bety at ansvaret og rollen som omsorgsgiver 

ikke er krevende for de aktuelle familiemedlemmene.     

 

Oppsummerende  

Egne barn kan, om så noe indirekte, representere en nøkkelkilde til motivasjon for positiv, 

framtidsrettet forandring blant innsatte mødre. Det å ha barn kan også virke motiverende som 

følger av det klare konsekvensbilder av hva både det å holde seg på riktig spor og eventuelle 

tilbakefall kan ha å si for relasjonen og muligheten til å være en god omsorgsgiver for barna.  

Motivasjonen kan gjøre soningen «lettere» i form av å ha et tydelig mål og framtidsvisjon å 

jobbe mot og dermed gjøre soningstiden nyttig og mer givende. Motivasjonen til forandring 

og personlig vekst under soning kan også antas å «lette» på eventuelle skadevirkninger etter 

løslatelse som resultat av det forberedende arbeidet de innsatte gjør under soning. Samtidig 

som kontakt med barna kan gjøre soningen «lettere», kan det i noen tilfeller oppleves som 

«lettere» å ikke ha kontakt under soning, men heller fokusere på eget forandringsprosjekt med 

mål om å kunne gi fullt fokus på rollen som mor etter endt soning. Positive, prososiale 

selvidentiteter tilknyttet morsrollen kan bidra til å gjøre «vekten» av soning «lettere» å 

håndtere, og kan antas å gjøre det «lettere» å håndtere eventuell passivisering eller berøvelser 

av sosial identitet og sosiale roller fengselstilværelsen kan medføre. Kvalitetsbånd til barnas 

omsorgsgivere under soning vil kunne gjøre nær kontakt med barna «lettere», og slik «lette» 

på opprettholdelsen av den sosiale rollen og identiteten som mor, som igjen vil kunne bidra til 

en mykere overgang fra fengsel tilbake til hverdagen utenfor for alle involverte parter.  

 

Tyngre  

I intervjuene med de innsatte mødrene var det hos alle tre merkbart at de tidvis var mindre 

komfortable når samtalen dreide seg i retning av utfordringer ved kontakten de hadde eller 
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ikke hadde med egne barn. Over er det vist til hvordan kontakt med og relasjon til egne barn 

kan gjøre «vekten» av soning «lettere». Tidligere forskning på temaet innsatte foreldre viser 

samtidig mye til hvordan kontakten med og relasjonen til sine egne barn for mange kan bli en 

ekstra stressfaktor under soning (Foster, 2012; Smith og Jacobsen, 2010; Houck og Loper, 

2002; Dodge og Pogrebin, 2001). Usikkerhet rundt utilstrekkelige evner som mor og 

begrensede muligheter til å være en god omsorgsperson for barna under soning, samt 

påminnelser om dette i ulike kontaktsituasjoner var noe av det som framsto som tyngst å 

håndtere blant de intervjuede mødrene (Smith og Jacobsen, 2010; Houck og Loper, 2002; 

Celinska og Siegel, 2010). Som tidligere poengtert bringer morsrollen fram flere ambivalente 

følelser blant mødrene, og balansegangen mellom barn som kilde for håp og motivasjon, og 

barn som kilde for savn, dårlig samvittighet, negative selvbilder er sentral. Her vil fokuset 

være på utfordringer relatert til relasjonen og kontakt eller fravær av kontakt, og på hvilke 

måter det kan vekke ambivalens eller legge «vekt» på soningen.  

 

Savn og skam  

For innsatte med relativt unge barn som vokser og utvikler seg mye på kort tid, kan det å ikke 

være tilstede for å følge med på hvordan denne utviklinger utspiller seg i hverdagen være en 

«tung» bør å bære, i tillegg til at fengselets «dybde» eller avstanden til livet deres utenfor 

fengsel kan oppleves som større på grunn av det de går glipp av (Foster, 2012; Ugelvik og 

Damsa, 2017). Daniela forteller dette om relasjonen til sønnen:  

 

«Jeg føler jeg går glipp av barndommen hans, fordi han utvikler seg veldig raskt. Og for hvert 

besøk så blir han bare større og større og da føler du at du har mista den tiden med ditt eget 

barn» (Daniela)  

 

Opplevelsen av å gå glipp av barnets utvikling og barndom vil sannsynligvis avhenge av hvor 

involvert kvinnene har vært i livet deres tidligere, og hvor lang dom de har. Innsatte som har 

barn og soner dommer på mange år vil sannsynligvis gå glipp av mye når det kommer til 

barnas liv og hverdag, mens for de med kortere dommer handler det kanskje mest om å gå 

glipp av utvikling som skjer dag til dag mer enn større forandringer.  

 

Det å ha mindre eller ingen kontakt med sine barn så lenge de sitter i fengsel oppleves for alle 

mødrene som vanskelig. Fraværet av fysisk kontakt og andre former for kommunikasjon er i 

følge annen forskning koblet til blant annet angst og depresjon, noe som gir mening blant 
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annet i relasjon til det å gå glipp av vesentlige ting i barnas oppvekst (Foster, 2012; 

Poehlmann, 2005; Hairston, 1991). En annen vesentlig faktor som viser det ambivalente ved 

kontakt med barn under soning er det store savnet og den dårlige samvittigheten de føler på, 

og som gjør «vekten» av soningen enda tyngre (Smith og Jacobsen, 2010). Alexandra sier 

dette om hva hun føler og tenker på om sin rolle som mor etter kontakt med barna: 

 

«Det også er både og. Altså igjen så sitter jeg her, igjen så har jeg skuffet de og ja, det 

kommer an på min dagsform egentlig (…) Ehm … ja, jeg tenker det er en mislykka rolle 

faktisk hvis jeg kan si det sånn, det jeg har oppnådd som mamma» (Alexandra) 

 

Hun gir uttrykk for en opplevd skuffelse overfor barna, og skam tilknyttet sin rolle som mor. 

Sett utenfra kan denne skammen antas å bunne i en forståelse av at hun på grunn av tidligere 

valg og nåværende livssituasjon ikke møter samfunnets forventninger tilknyttet morsrollen 

(Karlsen, 2018; Dodge og Pogrebin, 2001; Soffer og Ajzenstadt, 2010). Ambivalensen i dette 

tilfellet ligger i at hun fortsetter å fortelle at det på tross av disse «tyngende» følelsene 

tilknyttet kontakt, er fint å se dem eller høre stemmene deres når de møtes eller snakker 

sammen i telefon. Ved slik ambivalens rundt kontakt med egne barn, vil det viktige for de 

innsatte mødrene være om det gode ved kontakten veier opp for de «tyngende» følelsene og 

tankene i etterkant. Samtidig bør selvfølgelig barnas opplevelse av det hele stå i sentrum.  

 

Det å ikke kunne være fullt tilstede som mor for barna sine under soning er både i denne 

studien og tidligere forskning på temaet en av de store sentrale frustrasjonene for innsatte 

mødre (Soffer og Ajzenstadt, 2010; Shamai og Kochal, 2008; Dodge og Pogrebin, 2001; 

Poehlmann, 2005). Mødrene i studien ga uttrykk for «tyngende» følelser som skam, anger og 

skyldfølelse relatert til den situasjonen de har satt barna i som følger av egen fengselsdom, til 

opplevelsen av å gå glipp av barnas barndom og utvikling, samt relatert til opplevelsen av 

svekket morsrolle blant annet fordi de ikke kan være der for barna eller hjelpe dem når de 

måtte trenge det. Uttrykk for anger og skyldfølelse for hvordan egne feil gikk utover barna 

fant også Opsal (2011) blant innsatte mødre i sin studie. Celinska og Siegel (2010) skriver om 

ulike strategier innsatte mødre brukte for å håndtere seperasjonen fra sine barn under soning, 

og fant uttrykk for skyldfølelse og skam som en av de gjennomgående strategiene. Selv om 

skyldfølelse kan virke mer destruktivt enn nyttig, kan de konsekvensene de viser til, gi dem 

nye perspektiv på egen og barnas livssituasjon og på denne måten ledes i retning av positive 

forandringer (Enos 2001 i Cobbina, 2010). En av de andre sentrale strategiene var nettopp en 
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innstilling om positiv forandring i atferd og livsstil (Celinska og Siegel, 2010). Dette 

samsvarer også med poeng diskutert tidligere, hvor de innsatte mødrene ga klare uttrykk for et 

ønske og en plan for forandring med mål om å bli en bedre mor for barna etter endt soning, 

samt med tidligere forskning som viser hvordan det å ha barn åpenbarer de negative 

konsekvensene tilbakefall vil kunne ha (Enos 2001 i Cobbina, 2010).  

 

Utfordrende kontakt og sekundær prisonisering  

En del av utfordringene knyttet til kontakt med barn som kan gjøre «vekten» «tyngre» heller 

enn «lettere» omhandler fengselets fasiliteter og rutiner for kontakt. Den enkleste måten å ha 

jevnlig kontakt på er som tidligere nevnt via telefon. Flere av intervjupersonene forteller at 

telefonkontakt er en mulighet de har benyttet seg av til det fulle og flere av kvinnene forteller 

at de har telefonsamtaler med noen i familien eller samboeren mer eller mindre hver dag. Å 

ringe fra fengselet er dyrt, men innebærer store friheter hva angår hvem de ringer og når på 

dagen. Sånn sett er det et svært godt alternativ å supplere annen kontakt med. For to av 

mødrene i studien som har valgt å ha holde kontakt med barna sine under soning kan 

telefonkontakt være praktisk, fordi det betyr at de kan snakke med barna relativt ofte så lenge 

barna også ønsker det. Denne formen for kontakt oppleves samtidig som noe utfordrende av 

flere grunner. Daniela forteller at det er «tungt» å høre at sønnen har det vanskelig hjemme, 

og ikke kunne være tilstede å hjelpe han eller gi han den omsorgen han trenger.  

 

«Det negative er hvis du for eksempel snakker med lillegutten og han har dårlige dager, og så 

begynner han å gråte i telefonen, eller his det er et problem som oppstår så kan ikke du være 

tilstede. Det er telefonen som er den eneste muligheten, hvor du kan snakke med dem. Og da 

har du et stort ønske om å være hjemme og kunne hjelpe dem. Kunne få gutten ut av den 

situasjonen han er i, for han er jo liten enda. Da får du det veldig vondt (…) Noen ganger har 

han behov for å fortelle om hva han sliter med og det er da det er mest vondt og du vil være til 

stede. Og når vi snakker via telefon, hvor du vil være til stede og kunne se han ansikt-til-ansikt 

og være en mor som stiller opp, gir klem hvis han har dårlige dager» (Daniela) 

 

Eksemplet viser hvordan telefonkontakt på denne måten tydeliggjør fengselets «dybde» og de 

begrensningene denne avstanden skaper for henne når det gjelder å utøve rollen som 

omsorgsgivende mor. Det virker «tyngende» å for eksempel ikke kunne gi sønnen en klem 

når han forteller at han har det vanskelig. Eksemplet viser også hvordan morsrollen hemmes 

og passiviseres når den forsøkes utøvd fra fengsel (Goffman, 2012). Hun har ikke lengre 
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mulighet til å alltid gi tilstrekkelig omsorg for sønnen. Den aktive tilstedeværelsen som mor 

er kun mulig når fengselets regler og rutiner tillater det. Slik kan det ses som et eksempel på 

frustrasjon som følger av berøvelsen av autonomi, ettersom de innsatte handlingsmuligheter 

og dermed muligheten til å gi omsorg til og ta ansvar for barna som tidligere primære 

omsorgsgivere begrenses i fengselskonteksten, samt et eksempel på hvordan seperasjon fra 

barn virker «tyngende» under soning (Sykes, 1971; Foster, 2012; Dodge og Pogrebin, 2001; 

Crewe et al., 2017; Hairston, 1991).  

 

Selv om kvinnene i studien soner ved en lavsikkerhetsavdeling med mindre fysiske grenser, er 

grensene fremdeles i en viss grad tilstede og tilfeller som over kan virke som påminnelser på 

dette, og hvordan situasjonen de har havnet i eller satt seg selv i skaper utfordringer for barna, 

og for seg selv som er nødt til å håndtere vissheten og påminnelsen om dette og bære den 

«vekten» slike opplevelser kan legge på dem (Comfort, 2003; Smith og Jacobsen, 2010; 

Lanskey et al., 2018; Condry og Smith, 2019). De innsattes muligheter til å aktivt utøve rollen 

som mor slik de selv har forventninger og ønsker om, og ikke minst som de sannsynligvis 

oppfatter at resten av samfunnet forventer av dem som mødre, begrenses hele tiden av 

fengselskonteksten. Det kan trygt sies at det å skulle være en god, omsorgsgivende mor under 

soning er en utfordrende oppgave og kan resultere i en opplevd «vekt» som følger av 

situasjonen. En av kvinnene uten egne barn ga uttrykk for samme oppfatning, og svarte dette 

på spørsmålet om hun selv har barn: «Nei det har jeg ikke. Og det sier jeg takk gud for. At jeg 

kun har ansvar for meg selv sånn sett» (Anne). At andre innsatte ser det som krevende nok å 

skulle ta hånd om seg selv under sine soningsforhold styrker inntrykket av at rollene som mor 

og innsatt er en vanskelig og krevende kombinasjon.  

 

Et tema i forrige kapittel var hvordan de kvinnelige innsatte i noen tilfeller har tatt avgjørelser 

om å begrense eller stanse kontakt med tanke på de pårørendes beste, selv om kontakt med 

utsiden i seg selv er en viktig del av soningen. Kari har som vist tatt valget om å ikke ha noe 

kontakt med barnet sitt i det hele tatt under soning, og dette valget ble tatt på bakgrunn av 

egen vurdering av seg selv som uegnet mor i daværende situasjon. Sånn sett var nok 

avgjørelsen delvis tatt med hensyn til egne behov, men poenget er den omsorgen for andre og 

selvinnsikt når det gjelder egen posisjon en slik avgjørelse viser. I samme gate forteller 

Alexandra at hun frykter at døtrene blir negativt påvirket av telefon fra henne på grunn av 

hvordan det for dem kan virke som en påminnelse om den vanskelige situasjonen.  
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«(…) i alle fall med de to minste. Jeg kvier meg for å ringe dem selv om de vet at jeg sitter 

inne, på grunn av at de kanskje er i lek eller har noen venninner på besøk, så jeg ikke skal 

ringe dem og påminne dem om hvor jeg er, for kanskje de savner meg mer da» (Alexandra)  

 

Det at kontakt er assosiert med en frykt for hvordan barna vil reagere og håndtere det, kan slik 

som over representere et hinder og en angst eller usikkerhet som de må gjennom for å kunne 

hente det positive som faktisk kontakt og kommunikasjon med barna også kan og 

forhåpentligvis stort sett gir. På denne måten er kontakt i dette tilfellet også preget av en 

ambivalens. Samtidig som fysisk kontakt eller det å høre stemmene til barna og slik føle at de 

opprettholder relasjonen kan bidra til å «lette» på «vekten» som blant annet den fysiske 

avstanden, opplevd «dybde» og passiviseringen av morsrollen ellers kan medføre, kan den 

medfølgende angsten og stresset for hvordan det kan påvirke barna negativt igjen virke 

«tyngende» på «vekten» de innsatte bærer på (Crewe, 2011; Ugelvik og Damsa, 2017; 

Condry og Smith, 2019). Et annet aspekt ved sitatet er hvordan hun kvier seg for å ta kontakt 

på bakgrunn av mulige utfall av forsøkt kontakt med barna, ikke negative effekter eller 

reaksjoner som nødvendigvis vil forekomme. Hun går med andre ord langt i å unngå noe som 

innebærer kun en viss risiko for å virke «tyngende» på barna. Dette tyder på en sterk 

selvbevissthet rundt faren for sekundær prisonisering, og et ønske om at barnas opplevelse av 

hennes soning skal være så «lett» som mulig, samt et forsøk på å ikke gjøre «vekten tyngre» 

for seg selv som følger av å unngå barnas mulige negative reaksjoner. Poengene over 

samsvarer med hva Foster (2012) skriver om hvordan barnekontakt ofte er tosidig, fordi 

fokuset på hvordan kontakt går utover barna blir en stressfaktor og frustrasjon for de innsatte 

selv.  

 

Bredtveit fengsel har en besøksleilighet som innsatte med barn har mulighet til å benytte 

(Kriminalomsorgen, F; Vige, 2018). Denne besøksleiligheten er spesielt tilrettelagt for besøk 

av barn. Danielas utfordring når det kommer til å ha besøk av sønnen på fengselets 

besøksleilighet kan bidra til å konkretisere hvordan barnekontakt, kanskje spesielt besøk i 

fengsel kan være vanskelig, til tross for tilrettelegging.   

 

«Jeg har mulighet til å ha gutten oppe på besøksleiligheten, men da er det på lukket avdeling 

en gang i måneden hvor han kan være en dag, 24 timer, med meg. Men jeg har prøvd, jeg har 

hatt han der, men denne måneden har jeg prøvd å unngå det, fordi han får litt panikk av 

lukket avdeling. Du har for eksempel ikke mulighet til å åpne opp vinduene i besøksleiligheten 
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og sånne ting. Besøksleiligheten er fantastisk, men du er stengt inne på en måte, og han 

kjenner på det» (Daniela)  

 

I dette tilfellet går dette såpass inn på sønnen at hele opplevelsen blir «tyngende» for dem 

begge, og denne formen for kontakt vil dermed ikke ha den «lettende» effekten den er ment å 

gi. Hun sier at konseptet med en slik besøksleilighet er fin, men at den rett og slett ikke 

fungerer for henne og sønnen. I slike tilfeller hvor kontaktsituasjonen oppleves som 

«tyngende» heller enn «lettende» for en eller begge parter blir det klart at å benytte denne 

kontaktmuligheten vil være lite hensiktsmessig. Sitatet over er et klart eksempel på sekundær 

prisonisering av pårørende (Comfort, 2003). I en slik besøkssituasjon blir sønnen oppholdt i et 

fengsel over en lengre tidsperiode og får kjenne direkte på det å være innestengt og berøves 

av ulike frihetene han er vant til i hverdagen, samt måtte innrette seg etter nye regler og 

rutiner som kan være spesielt vanskelig å forstå som barn.  

 

Det er mye fengselet kan gjøre for å best mulig tilrettelegge for gode besøksomgivelser, og 

mye er gjort ved avdeling B2, som å innrede besøksrommet som et relativt vanlig 

oppholdsrom med sofagruppe, TV, barneleker og en kjøkkenkrok. Smith (2015) viser til at 

besøksforhold i skandinaviske fengsler på mange måter har blitt forbedret, spesielt med 

hensyn til barnevennlighet de siste årene, og at dette har vært et sentralt tema innen 

skandinaviske reformprosesser, selv om det fremdeles er betydelig variasjon fra fengsel til 

fengsel. Det er likevel ikke alt som kan tilrettelegges for at besøkene skal oppleves som 

tilnærmet ordinære, som eksemplet med Daniela viser. Et annet eksempel er hvordan de 

innsatte og de besøkende kan høre andre innsatte og ansatte som går forbi besøksrommet, selv 

med dørene lukket, noe Alexandra forteller at barna reagerte spesielt på under besøkene.  

 

«Det går greit det altså, men inne på et lite rom. Ja, det går greit, men likevel det blir veldig 

upersonlig. Men samtidig, jeg glemmer jo de som er utenfor, men ungene, hvis det går noen i 

gangen ´oi, kommer de for å avslutte nå eller ,́ ikke sant» (Alexandra) 

 

Besøksrutinen ved avdeling B2 innebærer, som vist til i kapittel 5, blant annet at de innsatte 

selv har ansvar for å avslutte besøket. Som sitatet viser tenker ikke Alexandra selv over 

lydene utenfor besøksrommet, og rommets beliggenhet tilsier at det vil være naturlig med noe 

trafikk forbi døren under besøket. Likevel reagerer barna naturlig nok på lydene og stresses av 

tanken på at noen kommer for å avslutte besøket deres. Lydene virker her som en påminnelse 
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om hvor de er og det abnormale rundt kontaktsituasjonen. Sitatene over er alle eksempler på 

hvordan det kan være vanskelig å ha kontakt i og fra fengsel uten at denne kontakten bærer 

preg av konteksten den foregår i.  

 

Relasjon etter endt soning  

Som vist tidligere i kapitlet var studiens tre mødre alle optimistiske med hensyn til deres 

forventninger til relasjonen til barna sine etter løslatelse. To av kvinnene viste til klare planer 

om å få tilbake omsorgen for barna, enten fra familien eller eksterne omsorgsgivere. Det ble 

gitt lite uttrykk for forventede utfordringer, men Daniela fortalte at hun var forberedt på at det 

kunne bli noe utfordrende med tanke på tillit.  

 

«Det kan bli litt utfordringer når det gjelder tilliten, for jeg har skjult mye fra han for å 

beskytte meg selv, nei ikke meg selv egentlig, beskytte han fra å høre om alt det negative hvis 

du skjønner. Så jeg må faktisk jobbe med det for å fortjene å få det tilbake, og det er helt greit. 

Og det er faktisk vanlig i slike situasjoner at man mister noe tillit eller er redd for at du skal 

gjøre noe lignende igjen, så selv om jeg tror han vet det ikke vil skje så er den følelsen eller 

redselen helt normalt» (Daniela) 

 

Denne uttrykte troen på at overgangen fra fengsel til å overta ansvaret for barna og primært 

være mor igjen kan antas å bunne i enten en fornektelse for å undertrykke eller unngå å legge 

ekstra «vekt» på seg selv som følger av mer stress og engstelighet for framtiden, eller det kan 

bunne i en ren tro på at det vil gå bra. Uansett vil det for kvinnene hvor familien overtok 

barneansvaret under fengselsoppholdet, høyst sannsynlig være fordelaktig med tanke på å 

gjøre overgangen «lettere». Relatert til gapet mellom forventninger og virkelighet som ble 

omtalt tidligere i kapitlet, kan overgangen til morsrollen og hverdagen vise seg å bli 

vanskeligere enn håpt og antatt (Smith og Jacobsen, 2010; Hairston, 1991). Naivitet rundt 

denne overgangen, og som følger av denne naiviteten jobbe for lite med forberedelser for å 

kunne håndtere eventuelle utfordringer, kan derfor få som konsekvens at både de (tidligere) 

innsatte og barna i større grad enn forventet, og i større grad enn nødvendig med riktig 

forberedelse og tilrettelegging, må håndtere skadevirkningene og «vekten» av fengsel i tiden 

etter løslatelse.  
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Oppsummerende  

Det spesielt interessante ved funnene presentert over er hvordan kvinnenes fortellinger 

uttrykker en ambivalens relatert til mor-barn-relasjonen som følger av hvordan de gjennom 

relasjonen til og kontakten med barna under soning i ulike situasjoner dras mellom det fine og 

det vonde. En årsak til dette ambivalente forholdet er at kontaktmulighetene i og fra fengsel 

kan ha noen negative effekter i praksis som skaper stress, angst, usikkerhet for én eller begge 

parter. Et interessant funn når det gjelder kontakt mellom de innsatte mødrene og deres barn 

er avgjørelsene om fravær av eller begrensning av kontakt, og hvordan disse tas med hensyn 

til sitt eget og barnets beste blant annet med hensyn til hvordan barna utsettes for en form for 

sekundær prisonisering, og de innsattes selvopplevde utilstrekkelighet når det gjelder rollen 

som mor under soning. På samme tid kan seperasjonen oppleves som svært «tyngende» under 

soning. Fravær av eller begrenset kontakt kan også gi større skadevirkninger av 

fengselsoppholdet i form av en «tyngre» tilknytnings- eller tilpasningsprosess relatert til 

forholdet mellom mor og barn etter løslatelse. «Vekt» tilknyttet følelser av savn, skam og 

opplevd stigma som følger av begrensede muligheter og utilstrekkelig utøvelse av morsrollen 

under soning kan også virke ekstra «tyngende». Det å gå rundt med slike sterke, negative 

tanker og følelser under soning tilknyttet en stor del av deres identitet vil kunne legge 

betydelig mer «vekt» på de innsatte mødrene. Dette oppsummerer noen mulige årsaker til det 

«tyngende» eller ambivalente forhold til mor-barn-relasjonen og kontakt med egne barn under 

soning.  

 

Funnene presentert og diskutert i dette kapitlet kan kort oppsummeres som at barn kan være 

kilde for både godt og vondt, og gjøre fengselsoppholdet både «lettere» og «tyngre» for de 

innsatte mødrene, noe som også gjenspeiles i tidligere forskning på temaet. Det blir derfor 

relevant å finne en balanse som fungerer for alle parter i de enkeltes unike situasjoner.  
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8 Konklusjon 

Her vil oppgavens viktigste poeng oppsummeres i korte trekk. Forskningsspørsmålene 

oppgaven tok sikte på å besvare var formulert slik:  

 

Hva gjør soningsopplevelsen tyngre og hva gjør den lettere for kvinnelige innsatte i et 

lavsikkerhetsfengsel? Hva har kontakt med familie og barn å si for den opplevde 

vekten av soningen? Og hvordan påvirkes denne kontakten av de konkrete 

fengselsforholdene? 

 

Koblet opp mot Sykes´ (1971) «pains of imprisonment» og Crewes (2011) «vekt» av soning 

har oppgaven tatt fatt på å undersøke kvinnelige innsattes soningsforhold og 

soningsopplevelser tilknyttet kontakt med familie og barn. «Vekt» ble forstått som den 

psykologiske tyngden de kvinnelige innsatte bar på som følger av fengselsforholdene og 

fengselstilværelsen (Crewe, 2011). Oppgavens funn baserer seg på forhold, situasjoner, 

relasjoner og følelser som for de innsatte gjorde den opplevde «vekten» av soning «lettere», 

«tyngre» eller begge deler på samme tid.  

 

Et interessant poeng er det ambivalente forholdet kvinnene ga uttrykk for med hensyn til 

kontakt med familie og kanskje spesielt egne barn under soning. Dette framkom blant annet i 

form av «tyngende» følelser av savn, anger, skam og dårlig samvittighet etterfulgt av kontakt 

med familie eller egne barn. Likevel framsto kontakt hovedsakelig som tross alt ønskelig, og 

som «lettende» på «vekten» av soning, alt i alt. Det framkom også et ambivalent forhold til 

familien som ressurs. Samtidig som familie som ressurs med hensyn til sosial og emosjonell 

støtte, motivasjon og praktisk hjelp under soning ble framstilt som bidragende til å «lette på 

vekten» under soning, framsto det på samme tid som «tyngende» og lite ønskelig å få 

økonomisk hjelp av familien og slik gi slipp på en opplevd og stolt selvstendighet det ble gitt 

tydelig uttrykk for i intervjuene.  

 

Et annet poeng relatert til ambivalens med tanke på «vekten» av soning omhandler morsrollen 

og mor-barn-relasjonen. Morsrollen og vellykket kontakt med egne barn kan indirekte virke 

«lettende» på «vekten» av soning som følger av motivasjon til å bli en bedre mor og gi barna 

en bedre hverdag etter løslatelse, samt gjennom positive og prososiale selvidentiteter. 

Samtidig kan kontakt føre til opplevelser av eller påminnelser om egen utilstrekkelighet som 



 

 98 

mor under soning, og slik gjøre «vekten» av soning «tyngre» å bære. Kontakt med barn kan 

også indirekte virke «tyngende» gjennom barnas negative reaksjoner på kontakt preget av 

fengselskonteksten. Dette ambivalente forholdet til kontakt med barn under soning støttes 

også av tidligere forskning (Smith og Jacobsen, 2010; Houck og Loper, 2002; Loper et al. 

2009). For innsatte mødre som soner ved lavsikkerhetsfengsel som avdeling B2 er 

mulighetene stort sett mange og gode når det kommer til kontakt med sine barn. I denne 

studien var det som nevnt kun én av de tre mødrene som valgte å avstå helt fra kontakt med 

barnet under soningstiden. Selv om dette ikke på noen måte kan generaliseres til en større 

populasjon av innsatte mødre, kan det antas at dette er vanligere ved høysikkerhets- enn 

lavsikkerhetsfengseler, med hensyn til at det kanskje for mange oppleves som «lettere» å ha 

kontakt med barn ved lavsikkerhet på grunn av muligheten til jevnligere kontakt og 

besøksomgivelser med større preg av normalitet. Dette gjelder også for kontakt med øvrige 

familiemedlemmer og partnere. Kontaktens ambivalens betyr at kvinner som soner i et lavere 

sikkerhetsregime som avdeling B2 hvor slik kontakt er mer tilgjengelig, vil kunne oppleve 

mer av både de «lettende» og «tyngende» konsekvensene slik kontakt fører med seg. Et større 

utvalg av innsatte mødre, samt et større utvalg med kvinnelige innsatte generelt ved både 

lavsikkerhets- og høysikkerhetsfengsel ville kunne gitt innsikt i dette både med hensyn til 

kontakt med barn og andre nære relasjoner.  

 

Sentrale funn når det gjelder hva som «løfter vekt» av soning blant de kvinnelige innsatte 

inkluderer fengselets tilrettelegging for nyttig erfaring å vise til eller bygge videre på etter 

løslatelse i form av tilbud om arbeid, utdanning eller kurs som passer de kvinnelige innsattes 

varierte ønsker og behov. Et slikt framtidsrettet arbeid under soning kan gjøre både 

soningstiden «lettere» og mer givende gjennom opplevd mestring, samt med stor 

sannsynlighet kunne «lette» på noen av de eventuelle skadevirkningene av fengselsoppholdet. 

I tillegg til at det er framtidsrettet, bidrar det til å forme en tilnærmet normalisert hverdag i 

fengselet, som kan ha flere «lettende» konsekvenser drøftet tidligere. Et annet mulig 

«lettende» aspekt er hvordan det kan bidra til å til en viss grad løfte de innsatte og kontakt 

med relasjoner litt ut av fengselets «dybde», som vel og merke er ganske «grunn» i dette 

tilfellet, ved at de har noe relativt «normalt» å snakke om og vise til overfor familie eller 

andre relasjoner ved kontakt under soning, slik Kari fortalte om telefonkontakt i sammenheng 

med frigang. Opprettholdelse av bånd til familie og egne barn gjennom tilnærmet normalisert 

kontakt som uforstyrrede besøk, mulighet til å leke eller lage og spise mat sammen under 

besøk kan virke «lettende» på «vekten» soning legger både på de innsatte og de pårørende, 
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samt på relasjonen dem imellom. Opprettholdte familierelasjoner betyr gjerne at de innsatte 

har tilgang på en rekke ressurser av praktisk, sosial og emosjonell karakter, noe som vil kunne 

«løfte vekt» av soningen for de innsatte både under og i tiden etter endt soning. 

Familierelasjoner og morsrollen som vist ovenfor, kan gi de innsatte tilgang på alternative, 

prososiale identiteter og sosiale roller, noe som indirekte kan «lette» på «vekten» av soningen, 

stigmatiseringen og rollepassiviseringen som innsatt, samt fengselsoppholdets mulige 

skadevirkninger.  

 

Relatert til kontakt med familie og barn, kan tydelig fengselspregede kontaktsituasjoner bidra 

til å gjøre «vekten» av soning «tyngre» for alle parter. Familie og barn kan oppleve kontakt 

som «tyngende» i tilfeller hvor kontakten er sterkt preget av fengselskonteksten eller på andre 

måter virker påminnende om det «tunge» og vanskelige ved situasjonen. Dette kan relateres 

til en sekundær prisonisering innsattes pårørende i slike tilfeller utsettes for og bærer 

«vekten» av. Dette er også en årsak til at noen innsatte velger å begrense kontakt med barn 

eller enkelte familiemedlemmer, samt unngå å fortelle om det vanskeligste ved 

fengselstilværelsen for å skåne de pårørende. Samtidig kan begrenset kontakt virke 

«tyngende» på de innsatte, fordi de samtidig som de skåner seg selv og sine pårørende fra å 

måtte håndtere det vanskelige tilknyttet kontakten, heller ikke får dra nytte av det eventuelle 

positive fra kontakt. Relatert til fengselets «dybde», kan dette antakeligvis gi ekstra 

opplevelse av isolasjon og sosial avstand fra omverden.  

 

Sykes´ (1971) teori om fengselets frustrasjoner og Crewes (2011) begrep viste seg som svært 

nyttige i arbeidet med å diskutere oppgavens tema og konkretisere sentrale poeng. Spesielt 

berøvelsen av frihet, autonomi, tap av kontakt med og seperasjon fra familie og barn, 

passivisering av morsrollen, samt nyere tids frustrasjoner tilknyttet usikkerhet og selvstyre ble 

relevante for å konkretisere de innsattes soningsopplevelser (Ibid.; Crewe et al., 2017; 

Shammas, 2014). Konseptet om fengselets «vekt» fikk klart mest plass og fokus i oppgaven, 

men begrepene «dybde» og «tetthet» har også hatt en viss relevans, også i sammenheng med 

de innsattes opplevde «vekt». Funnene viser at kvinnene på mange måter ikke er i en spesielt 

«dyp» situasjon, både med tanke på at de soner ved et fengsel med lavere sikkerhetsnivå og 

mykere kontroll, i tillegg til at de enten soner kortere dommer eller nærmer seg slutten av en 

lengre dom og dermed er relativt nære løslatelse og frihet. Samtidig som denne «grunne» 

situasjonen kan bidra til å «løfte vekt» av soningen gjennom framtidsrettet motivasjon og mer 

kontakt med relasjoner på utsiden, kan det fremdeles oppleves som «tyngende» som følger av 
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at mye av det positive ved å sone ved et «grunnere» lavsikkerhetsfengsel også har en bakside, 

nemlig fordi både mer autonomi, mer frihet og mer kontakt kan virke som smakebiter på livet 

utenfor, mens det fullstendige, frie livet utenfor fengsel fremdeles er utenfor rekkevidde. Som 

Shammas (2014) viste fra «prison island», kan det oppleves som frustrerende at 

fengselshverdagen og -tilværelsen i større grad etterligner og nærmer seg livet på utsiden, 

fordi de innsatte samtidig i større grad sammenligner sine egne tilværelser med tilværelsen 

utenfor fengselet, og slik påminnes begrensningene de lever under som de må bære «vekten» 

av fram til løslatelsesdagen. Mer kontakt med utsiden kan som sagt vekke opplevelser av 

fengselets «dybde», men dette kan også sies for seperasjon fra og begrenset kontakt med 

spesielt barn, som de innsatte i samsvar med tidligere forskning uttrykte som særlig 

«tyngende» (Foster, 2012; Poehlmann, 2005; Celinska og Siegel, 2010; Soffer og Ajzenstadt, 

2010; Loper et al., 2009; Hairston, 1991). På bakgrunn av hvordan det å blant annet gå glipp 

av barnas utvikling, og føle på og måtte håndtere konsekvensene avstanden og situasjonen har 

for relasjonen og kontakten, kan dette gjøre opplevelsen av avstanden til livet utenfor med 

familien ekstra tydelig og betydelig, på tross den ellers relativt «grunne» soningssituasjonen.  

 

Som vist i teorikapitlet knyttet Crewe (2011) lettere makt, økt ansvarliggjøring og selvdisiplin 

til konseptet om fengselets «tetthet». I relasjon til fengselets «vekt» beskrev han makten i 

nyere, britiske fengsel som «lettere», men samtidig «tettere». En slik beskrivelse stemmer nok 

i mindre grad i denne studiens kontekst. Maktstrukturen med lettere kontroll og 

ansvarliggjøringen av de innsatte som framkom i studien, og som må ses i sammenheng med 

fengselets lavere sikkerhetsnivå og normalitetsprinsippet, blir ikke naturlig å omtale som 

kvelende «tett». Den ble i enkelte tilfeller oppfattet som «lettende» på «vekten» av soning i 

form av økt selvbestemmelsesrett, redusert opplevelse av passivisering og i form av 

normaliseringen det medfører i fengselshverdagen. I de tilfellene hvor det oppfattes som 

«tyngende» er det ikke hovedsakelig i sammenheng med en frykt for å gjøre feil eller 

uforutsigbar kontroll, men i sammenheng med mindre organiserte dager og 

forberedelsesprosesser hvor det «tyngende» omhandler utfordringer med å gjøre nyttig bruk 

av og fylle tiden under soning. På bakgrunn av de innsattes opplevelser kan vi beskrive 

fengselets makt og kontroll som «lettere», men også stabil og forutsigbar. Ansvarliggjøringen 

og autonomien de i større grad opplever med hensyn til å organisere sin egen hverdag og 

soningstid i et mindre «tett» kontrollregime, kan for enkelte føles «tyngende» blant annet på 

grunn av en opplevelse av soningstiden som ekstra langsom. Dette er en årsak til at soning 

ved høysikkerhet for noen kan oppleves som «lettere» enn lavsikkerhet (Shammas, 2014).  
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Et hovedpoeng med hensyn til oppgavens teoretiske grunnlag er hvordan verken de originale 

eller nyere formulerte fengselsfrustrasjonene kan generaliseres til noe alle kvinnelige innsatte 

erfarer under soning, men en modernisering og videreutvikling av begrepsapparatet som 

presentert og diskutert i oppgaven gir nyttige og verdifulle verktøy for å skape en forståelse 

av hvordan innsatte har varierte opplevelser av sine fengselsopphold og fengselsforhold, og 

bidrar til å forme et bilde av hva som fungerer og hvilke områder som kan forbedres. 

 

Med tanke på oppgavens begrensede omfang og utvalg er det klart at mulighetene for 

videreutvikling av studien er mange. Et større utvalg fra flere norske kvinnefengsel vil kunne 

gi et klarere bilde av hvordan fengselsforholdene er for en representativ gruppe kvinnelige 

innsatte, og vil kunne gi et grunnlag for sammenligning av kvinnelige innsatte på bakgrunn av 

ulike faktorer som soningserfaring, domslengde, nære familierelasjoner, egne barn med mer 

og hvordan disse faktorene kan gi utslag på hvordan de opplever fengselstilværelsen. Blant de 

kvinnelige innsatte i studien var det blant annet et stort spenn mellom korteste og lengste 

dom, fra noen måneder til mange år. En studie av mer omfattende størrelse og utvalg kunne 

tatt for seg oppgavens tematikk og sett om og i tilfelle på hvilke måter soningsopplevelsen og 

opplevde konsekvenser av fengselsopphold for relasjonen til familie og barn varierer etter 

domslengde.  

 

Studiens funn sier noe om hvilke tanker og følelser de innsatte satt igjen med etter kontakt, 

men det ville vært interessant å undersøke nærmere hvilke følelser og tanker som preger tiden 

før og etter kontakt, og i hvilken grad «tyngende» følelser påvirker soningshverdagen, med 

tanke på å danne et mer helhetlig bilde av hvilken effekt kontakt faktisk har på de innsatte og 

om kontakt med enkelte relasjoner typisk har en mer «lettende» eller «tyngende» effekt enn 

andre relasjoner og i tilfelle hvorfor. Også med tanke på hvordan de håndterte eventuelle 

«tyngende» følelser, i samme gate som tidligere forskning av Celinska og Siegel (2010). 

 

Som en annen videreutvikling av denne studien kunne det vært interessant å intervjue de 

samme kvinnene i etterkant av deres løslatelse og sett på deres daværende relasjoner til 

familie og barn i sammenheng med de uttrykte forventningene og ønskene under soning. Det 

ville også være interessant å høre hva de på bakgrunn av erfaring med tilbakeføringsprosessen 

faktisk fant som nyttig og hjelpsomt fra tiden og arbeidet under soning, og hva de eventuelt i 

etterkant oppdaget behov for. I en annen retning kunne det vært interessant å ta utgangspunkt 
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i familiens og barnas perspektiv, slik som blant annet Smith (2015) og Smith og Jacobsen 

(2010) tidligere har gjort i en skandinavisk kontekst, og undersøkt hva de pårørende opplever 

som «tyngende» og «lettende», og hvordan dette eventuelt samsvarer med de innsattes 

oppfatning, som funn fra denne studien til en viss grad antyder, og som videre forskning på 

temaet vil kunne gi dypere innsikt i. 
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Vedlegg 1: NSD-godkjennelse 
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Vedlegg 2: Prosjektvurdering fra NSD 
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Vedlegg 3: Informasjonsskriv og samtykkeerklæring 

 
 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

 «Kvinnelige innsattes løslatelsesprosess og 

familierelasjoner» 

 
Bakgrunn og formål 

Formålet med studien er å undersøke kvinnelige innsattes erfaringer og opplevelser av 

løslatelsesprosessen med tanke på motivasjon for et ikke-kriminelt liv etter soning, nærmere 

fokusert rundt hvordan kontakt med familie er integrert i fengselsoppholdet og under 

løslatelsesprosessen. Prosjektet er en masterstudie ved Universitetet i Oslo, og gjennomføres 

uavhengig av andre institusjoner. Problemstillingene som skal analyseres er disse:  

 

«Hvordan opplever kvinnelige innsatte forberedelsene for løslatelse og tilrettelegging for 

kontakt med verden utenfor under soning, med tanke på opprettholdelse av 

familierelasjoner?» 

1) Tanker om familierelasjoner før, under og etter soningsopphold? 

2) Tanker om sin rolle i familien før, under og etter soningsopphold? 

3) Hvordan har de opplevd besøk og andre former for kontakt med familie under 

soning? 

 

Utvalget er trukket fra innsatte ved Bredtveit fengsel i Oslo, og personen forespørres om å 

delta fordi studien vil se på løslatelsesprosessen fra synspunktet til en innsatt i et 

kvinnefengsel.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Deltakelse innebærer aktiv deltagelse i ett enkelt intervju med varighet på ca. 1 time. 

Spørsmålene vil omhandle tema som sosiale roller, familierelasjoner, familiekontakt fra og i 

fengsel, forberedelse til løslatelse, erfaring med tiltak/programmer i fengsel, framtidsplaner 

og lignende. Hva du er dømt for vil det ikke bli spurt om, kun fengselsoppholdets tidsramme 

vil være av interesse for studien. Tidsrammen omfatter hvor lang fengselsdommen er og hvor 

lang tid informanten har igjen før løslatelse. Informasjon om at informanten er innsatt ved 

Bredtveit fengsel vil bli brukt i oppgaven. Ellers vil kun de opplysningene du selv gir under 

intervjuet vil bli brukt som data. Deltakelse innebærer også at intervjudata kan brukes i 

masteroppgaven.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Student og veileder vil ha tilgang til 

personopplysninger og intervjudata. Deltakerne vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjon.  
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Data vil registreres som lydopptak gjennom bruk av båndopptaker, og eventuelle andre 

notater som omhandler intervjusituasjonen eller intervjuspørsmål gjøres skriftlig. Kun forsker 

vil høre på lydopptakene. 

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes mai 2019. Personopplysninger og lydopptak vil 

anonymiseres i prosessen hvor lydopptaket omgjøres til tekst og slettes etter prosjektslutt.  

 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. Det vil 

ikke ha noen konsekvenser om du velger å ikke delta eller senere trekker deg fra studien. Din 

identitet vil ikke bli kjent for noen i prosjektet før eventuelt samtykke til deltakelse.  

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Synne Småvik 

Bjørnåvold på tlf.: +47 994 81 871 eller epost: s.s.bjornavold@student.jus.uio.no. Veileder 

for prosjektet er Thomas Ugelvik, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved 

Universitetet i Oslo.  

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS. Studien er også meldt til Kriminalomsorgen.  

 

Kontaktinformasjon for NSD personvernombud: 

E-post: personvernombudet@nsd.no  

Telefon: 55 58 21 17 

 

Kontaktinformasjon for personvernombudet ved UiO: 

E-post: personvernombudet@uio.no  

 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien 
 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 
 

mailto:s.s.bjornavold@student.jus.uio.no
mailto:personvernombudet@nsd.no
mailto:personvernombudet@uio.no
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Vedlegg 4: Intervjuguide 

Intervjuguide Bredtveit  

Innledende 

1. Kan du starte med å fortelle litt om hvordan dagene her på B2 er for deg?  

2. Hvor gammel er du? 

3. Kan du fortelle hvor lang fengselsdommen din er og hvor lenge du har igjen før 

løslatelse?  

a. Hvordan opplever du at tiden går/har gått så langt?  

Tiden før fengsling:  

4. Hvem bodde du med før du kom i fengsel?  

5. Hvordan var familiesituasjonen/forholdet til familien/familien en del av hverdagen?  

a. Hvem regner du som din nærmeste familie? 

b. Hva var din hovedrolle i familien? (mor, datter, forsørger, barneansvarlig)  

6. Er det andre du vil trekke fram som viktige personer i din tidligere hverdag?  

 

Kontakt i fengsel 

1. Hvilke måter kan dere ha kontakt med familien under soningen? 

a. Hvordan har du benyttet deg av disse mulighetene? 

b. Kan du fortelle om en situasjon som du husker spesielt godt? Grunn hvorfor?  

c. Hva liker/misliker du ved kontakt via telefon? 

d. Kan du beskrive besøkssituasjonen?  

i. Hvor holdes besøkene? Hvor lenge varer de? Hvor ofte har du besøk?  

e. Hva liker/misliker du ved besøkssituasjonen?  

i. Oppleves det som en privat situasjon?  

f. Hvordan ville en perfekt besøkssituasjon sett ut for deg?  

g. Hvilke tanker og følelser sitter du vanligvis igjen med etter 

telefonsamtaler/besøk?  

2. Hva tenker du om rollen din som (…) mens du har vært i fengsel? Har du opplevd en 

utvikling?  

a. Hvis barn: har dere hatt kontakt under soningen? Tanker rundt kontakten?  

i. Hva synes du om måten besøk fra barn foregår på? 

ii. Hvem bor barnet/barna med nå og hva synes du om det?    
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3. Hvordan vil du beskrive familielivet under soningstiden?  

a. Hva betyr det for deg at det er slik?  

b. Hvordan har kontakt med familien påvirket soningstiden? 

c. Bor familien nære/langt unna? Hvordan påvirker det kontakten?  

4. Hva tenker du om familien som en ressurs under soning? 

5. Hvor opptatt er du av å ha kontakt med familien nå i forhold til tidligere i oppholdet? 

a. Tenker du mye på hvordan det blir mellom deg og familien etterpå?  

6. Er det andre enn familie du har hatt kontakt med/hadde ønsket å ha kontakt med? 

7. Har fengselsdommen utfordret andre relasjoner/vennskap?  

 

Sosialt nettverk og innflytelse  

8. Hvordan påvirket de du var mye sammen med før fengsel hverdagen din? Hvilken 

innflytelse hadde de på valg du gjorde?  

9. Hvilken innflytelse vil det nåværende sosiale nettverket ditt med venner og familie 

kunne ha på hverdagen din etter løslatelse?  

10. Hva tenker du om familien din og mulighetene dine til å leve et kriminalitetsfritt liv 

etter fengsel?  

 

Nettverk etter løslatelse  

11. Hva tenker du om kontakt med og forholdet til familie etter løslatelse? 

a. Er det noe du ønsker? 

b. Noe du tenker kan bli utfordrende? (finne sin plass, ny rolle, barn?)   

12. Hva tenker du om familie som en ressurs etter løslatelse? Konkrete situasjoner?  

13. Med unntak av familie – hvem (relasjoner, organisasjoner) vil du kunne hente hjelp fra 

ved behov etter løslatelse?  

a. Hva tenker du om å få hjelp fra disse i forhold til hjelp fra familie? Hvem blir 

det mest naturlig å spørre ved behov?  

 

Løslatelsen 

14. Kjenner du deg klar for løslatelse?  

a. Hva synes du har hjulpet som forberedelse til løslatelsesdagen? Delmål?  

b. Hva savner du, som du mener kunne hjulpet?  

15. Har du sittet i andre fengsel før? I så fall, hvordan var tiden før løslatelse der i forhold 

til her på B2?  
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16. Hvordan ser du for deg løslatelsesdagen?  

a. Hva er det første du skal gjøre? Feire?  

i. Hvem ønsker du å tilbringe dagen med?  

17. Hvordan ser du for deg tiden etter løslatelse?  

a. Har du noen konkrete planer for hva som skal skje eller hva du skal gjøre?  

Er det noe annet du ønsker å fortelle om? Eller andre innspill? 
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