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Denne oppgaven handler om transportledsagere ved Politiets utlendingsinternat sine 

forståelser av vold og trusler som internerte retter mot tjenestemenn på Trandum, og 

transportledsagernes fremstillinger av seg selv. Oppgaven baserer seg på åtte intervjuer med 

transportledsagere, og søker å kaste lys over vold og trusler mot tjenestemenn i en 

utlendingsinternatskontekst. Med utgangspunkt i et narrativt teoretisk rammeverk belyses tre 

ting: (1) hvordan informantene klassifiserer og graderer internertes vold og trusler mot 

transportledsagere, (2) hvordan de forklarer volds- og trusselhendelser på Trandum og (3) 

hvordan de fremstiller seg selv gjennom historiefortelling i intervjuene.   

Oppgaven bygger på en forståelse av at vold, trusler og identitet ikke er noe som er objektivt 

gitt ved verken handlinger, uttalelser eller person, men at det heller er noe som blir til i 

samspill mellom transportledsagerne og de sosiale sammenhengene de inngår i. Oppgaven 

viser at transportledsagerne både definerer og rangerer vold og trusler på forskjellige måter. 

Transportledsagernes fortellinger illustrerer den kontekstavhengige forståelsen av begrepene 

vold og trusler, hvor hendelser på utlendingsinternatet blir tilskrevet mening etter en 

fortolkningsprosess som er preget av et samspill mellom handlingenes eller uttalelsenes 

innhold, kulturelle forestillinger, den institusjonelle konteksten og vurderinger av en mer 

personlig karakter.  
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Funnene tyder på at transportledsagerne opplever at det er relativt lite vold og trusler mot 

tjenestemenn på Trandum. I fortellingene hvor hendelsene ble klassifisert som vold og trusler, 

viste transportledsagerne en sammensatt og kompleks forståelse av hvorfor internerte 

utlendinger i noen tilfeller retter vold og trusler mot tjenestemenn på utlendingsinternatet. 

Både gjennom beskrivelser av vold og trusler de selv hadde opplevd, sett eller hørt om, men 

også gjennom beretninger om hvorfor de ikke hadde blitt rammet, trakk transportledsagerne 

frem at internertes vold og trusler kunne skyldes både strukturelle, relasjonelle og individuelle 

forhold.  

Gjennom historiefortelling av internertes vold og trusler identifiserer transportledsagerne også 

seg selv. Fortellingene tydet på at transportledsagerne ikke hadde interesse av å fremstille seg 

selv som ofre for vold og trusler fra de internerte. I stedet var de opptatt av å fortelle om 

arbeidsoppgavene sine og hvordan de i stor grad klarte å forebygge vold og trusler mot både 

ansatte og internerte. I fortellingene posisjonerte fortellerne seg som medlemmer av en 

spesiell yrkesgruppe, men det var også mer individuelle måter å fremstille seg selv og 

transportledsagerrollen på. Jeg identifiserte to fremtredende yrkesidentiteter blant 

informantene i tilknytning til de internertes vold og trusler mot transportledsagere på 

Trandum. Den første identiteten kalles for «den sikkerhetsorienterte identiteten». Denne 

identiteten kommer til uttrykk ved et fokus på muligheten for vold og et aktivt arbeid med å 

opprettholde ansattes og internertes sikkerhet på utlendingsinternatet. De statiske og, i enda 

større grad, de dynamiske sikkerhetstiltakene fremheves følgelig som en viktig del av 

arbeidet. Den andre identiteten, «den ivaretakende transportledsageren», kjennetegnes ved at 

han først og fremst er opptatt av ansvaret han har for en verdig ivaretakelse av de internerte på 

Trandum. Det er omsorgsaspektet ved rollen denne transportledsageren vektlegger, og den 

lave forekomsten av vold og trusler mot tjenestemenn på Trandum forstås først og fremst som 

en positiv konsekvens av hans forståelsesfulle tilnærming til internerte på 

utlendingsinternatet. De to yrkesidentitetene er imidlertid ikke å forstå som sammenfattende 

beskrivelser av transportledsagerne i denne oppgaven. I stedet er de et uttrykk for to 

forskjellige måter transportledsagerne posisjonerte seg i forhold til vold og trusler som 

internerte retter mot tjenestemenn på Trandum.  
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1 Introduksjon 

Altså folk som jeg kjenner på utsiden har vel kanskje et inntrykk av at det er basketak 

hver eneste dag her, at det er slåssing hele tiden. Men det er faktisk ikke det. 

*Etterligner samtale med folk på utsiden* 'Ja, men de skal jo ut av landet og sånn', 'Ja, 

jeg vet', men det er et eller annet som foregår her som gjør at det ikke blir det 

allikevel, da. Det er mindre. Det er mindre enn man skulle ha trodd. Det er det. 

(Kristoffer, intervjuet transportledsager) 

 

Plassert like ved Oslo lufthavn, avskjermet fra norske borgeres innsyn med høye 

nettinggjerder og låste dører, skal Politiets utlendingsinternat på Trandum sikre at utlendinger 

uten lovlig opphold i Norge kan bli returnert med tvang. Fra tid til annen hender det imidlertid 

at vi gjøres oppmerksomme på denne institusjonen, gjerne som følge av alarmerende 

overskrifter i media om en eller annen uønsket hendelse. Mediedekningen av 

utlendingsinternatet har siden det ble formelt opprettet i 2004, i stor grad vært preget av 

kritikk mot utlendingsinternatets strenge utforming og ansattes maktbruk, sammen med 

medieinnslag om rømningsforsøk, opprør, brann og dødsfall (Ugelvik, 2016a). 

Mediefremstillingene kan skape et inntrykk av en internatshverdag preget av bråk og uro. 

Men så er det sånn at det ene er disse fremstillingene, og så er det andre det som skjer i møte 

mellom ansatte og internerte på Trandum. For som Kristoffers uttalelse illustrerer, gir ikke 

dette nødvendigvis et dekkende bilde av hvordan livet og arbeidshverdagen på Trandum 

oppleves.  

I denne oppgaven undersøker jeg en bestemt gruppe ansatte på Politiets utlendingsinternat, 

kalt transportledsagere, sine fortellinger om vold og trusler som internerte retter mot deres 

yrkesgruppe på Trandum. Gjennom intervjuer med åtte transportledsagere sikter denne 

oppgaven å belyse hvordan transportledsagerne forstår og forklarer internertes vold og trusler, 

men også hvordan de fremstiller seg selv og sin yrkesrolle relatert til slike hendelser på 

utlendingsinternatet. Det er uført få studier av ansatte ved utlendingsinternater, og vi vet 

følgelig lite om hva de gjør, tenker, opplever, motiveres av og hvilke utfordringer de møter i 

arbeidshverdagen eller holdningene de har (Bosworth, 2018b, s. 207). Transportledsagerne er 

viktige i arbeidet med å skape og opprettholde en trygg og sikker utlendingsinternatsorden 

(Bosworth, 2018b), og deres forståelser av internertes vold og trusler vil kunne styre og forme 

beslutninger og avgjørelser på institusjonen med konsekvenser for både ansattes og internertes 
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sikkerhet og trivsel på utlendingsinternatet. Det er derfor interessant å undersøke hvordan 

transportledsagere forstår og beskriver internertes vold og trusler mot tjenestemenn på 

Trandum, og hvordan de opplever og forholder seg til slike hendelser.  

 

Forskningsspørsmål  

Med utgangspunkt i et mål om å undersøke hvordan transportledsagere beskriver og 

reflekterer rundt vold og trusler internerte retter mot tjenestemenn på Trandum, er oppgavens 

forskningsspørsmål som følger: 

1. Hvordan forstår og konseptualiserer transportledsagerne vold og trusler fra internerte? 

2. Hvordan forklarer transportledsagerne hvorfor internerte utøver vold og fremsetter 

trusler mot tjenestemenn på Trandum? 

3. Hvordan fremstiller transportledsagerne seg selv i fortellingene om internertes vold og 

trusler? 

Det første spørsmålet retter seg mot transportledsagernes definisjonsarbeid. Her undersøker 

jeg hva som skal til for at transportledsagerne klassifiserer hendelser som vold og trusler, og 

hvordan de rangerer og graderer alvoret ved volds- og trusselhendelsene transportledsagerne 

utsettes for. Med det andre spørsmålet studerer jeg transportledsagernes forklaringer på 

internertes vold og trusler, hvor jeg ser på hvordan de eksplisitt eller implisitt gir uttrykk for 

årsaker til disse hendelsene gjennom deres historier. Det siste spørsmålet handler om 

transportledsagernes identitetsarbeid. Dette innebærer et fokus på hvordan fortellerne knytter 

yrkesidentiteter i relasjon til vold og trusler som internerte retter mot transportledsagerne på 

Trandum.  

 

Oppgavens oppbygning 

I det etterfølgende kapittelet vil jeg plassere Politiets utlendingsinternat på Trandum i en 

større kontekst. Verken utlendingsinternatet eller transportledsagernes historier om vold og 

trusler finner sted i et sosialt vakuum, men er heller en del av samfunnet som omgir 

tjenestemennene og institusjonen. For i større grad å kunne gripe transportledsagernes 

forståelser, vil jeg i kapittel 2 omtale utlendingsinternatets plass i en 
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utlendingskontrollkontekst, og beskrive noen sentrale trekk ved utlendingsinternatet og dets 

samfunnsoppdrag.  

I kapittel 3 gir jeg en liten oversikt over kunnskap om vold og trusler mot tjenestemenn på 

institusjon, hvor innsikter fra forskning på utlendingsinternater og fengselsforskning trekkes 

frem.  

Kapittel 4 presenterer det teoretiske rammeverket for oppgaven. Her skriver jeg om hvordan 

et narrativt teoretisk rammeverk kan bidra til å belyse transportledsagernes forståelser av 

internertes vold og trusler.  

I metodekapittelet, kapittel 5, redegjør jeg for valget av kvalitative intervjuer som metode, den 

konkrete empirigenereringen, samt foretar noen etiske refleksjoner rundt oppgavens tema og 

datainnsamling.  

Analysen har jeg i tråd med oppgavens tre forskningsspørsmål valgt å dele i tre kapitler. 

Kapittel 6 handler om hvordan transportledsagerne i sine fortellinger gir mening til og 

beskriver egne og kollegaers erfaringer i relasjon til begrepene vold og trusler.  

I kapittel 7 viser jeg hvordan transportledsagerne forklarer vold og trusler internerte retter mot 

deres yrkesgruppe på Trandum.  

Kapittel 8 vies til transportledsagernes selvfremstillinger. Her blir det lagt vekt på hvilke 

yrkesidentiteter som kommer til syne i deres fortellinger om vold og trusler, og hva som 

kjennetegner disse identitetene.  

I kapittel 9 oppsummerer jeg funnene og kommer med noen forslag til videre forskning.  
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2 Kontekst 

Politiets utlendingsinternat på Trandum er det eneste lukkede utlendingsinternatet vi har for 

utlendinger i Norge. Utlendingsinternatet er et ledd i den større statlige kontrollen med 

utlendinger på norsk territorium, og er et av de tyngste virkemidlene staten kan ta i bruk for å 

effektuere utlendingspolitikken. Som en særegen institusjon som inngår i et komplekst og 

høyt politisert felt, er en beskrivelse av forhold som danner bakteppet for møtet mellom 

transportledsagerne og internerte på sin plass. Jeg vil i dette kapittelet derfor først presentere 

noen trekk ved utlendingskontrollen spesielt, og utlendingsinternater spesielt, for så å gi en 

liten oversikt over Politiets utlendingsinternat på Trandum og transportledsagernes rolle der.  

 

Utlendingskontroll 

Statlige myndigheters retorikk og kontroll knyttet til hvem som skal få lov til å oppholde seg 

lovlig på territoriet og hvem som ikke får det, har opptatt flere akademikere de siste årene. 

Migrasjon og innvandring står høyt på den politiske agendaen rundt om i Europa (Ugelvik, 

2013, s. 189). Europeiske land har siden 1990-tallet i økende grad behandlet migrasjon som et 

grensesikkerhetsproblem (Andersson, 2016, s. 1060), noe som har ført til et økt fokus på 

grensekontroll. I en global tid med stadig mer utviklede teknologiske innovasjoner, har vi 

opplevd en stor økning av mobilitet på tvers av landegrenser, som har skapt en friere flyt av 

varer, kapital og mennesker. Den globale utviklingen har imidlertid ikke ført til fri flyt for alle 

mennesker. For mens økonomisk og finansiell mobilitet både er ønsket og fremmet (De 

Giorgi, 2010, s. 151), har den såkalte udokumenterte eller irregulære migranten opplevd en 

økt kontroll og skranker i bevegelsesfriheten (Anderson mfl., 2009, s. 5). Det er først og 

fremst borgere fra det globale sør som har blitt rammet av nasjonalstaters kontroll med 

massemobilitet og usikkerhet (Castles, 2004, s. 211; Bosworth, 2014, s. 211–212). 

Asylsøkere, tredjelandsborgere og folk som har blitt betegnet som «fremmede» har alle blitt et 

viktig fokusområde for den statlige og overstatlige kontrollen med «usikkerheten» og 

massemobiliteten den globale utviklingen har brakt med seg (Ugelvik, 2013, s. 189). 

Terrorangrepene som fant sted i USA, Madrid og London tidlig på 2000-tallet, bidro til et 

større fokus på og en større frykt for disse «fremmede» (De Giorgi, 2010, s. 159). Krigen mot 

terror har åpnet et politisk landskap hvor innvandring har blitt koblet opp mot staters og 

borgeres sikkerhet (Hall, 2010, s. 888). I tillegg peker De Giorgi (2010 s. 154) på at den 
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populistiske retorikken i Europa er preget av det han kaller «myten» om 

innvandrerkriminalitet og oppfatningen av innvandrere, eller mer generelt utlendinger, som en 

farlig klasse. Det er den oppfattede snarere enn den faktiske trusselen som har bidratt til den 

restriktive kontrollen av «de fremmede» (Bosworth mfl., 2018, s. 44). Den udokumenterte 

migranten har altså blitt konstruert som både et sikkerhetsproblem og et kriminalitetsproblem. 

I tillegg eksisterer det også et mindre faretruende, men likevel negativt bilde av migranten 

som en som står klar til å utnytte asylinstituttet og til å forsyne seg av velferdsgodene 

tilhørende nasjonalstatenes «egentlige» medlemmer. For selv sterke velferdsstater som for 

eksempel Norge må verne om de ressursene og godene de har, og sette grenser for hvem som 

har krav på denne velferden og hvem som ikke har det (Ugelvik, 2013, s. 196). Det er 

imidlertid viktig å påpeke at retorikken knyttet til utlendingskontrollen ikke bare er preget av 

en banoptisk logikk, i betydning et ensidig fokus på forvisning og eksklusjon fra territoriet 

(Bosworth mfl., 2018, s. 43). Utlendingskontrollen og dens praksiser og institusjoner er også 

styrt av et fremvoksende humanitært språk og argumentasjon (Bosworth mfl., 2018, s. 43). De 

europeiske statene er opptatt av en effektiv utlendingskontroll, men den skal ikke være 

effektiv og sikker til enhver pris: behandlingen av utlendingene skal også være human. 

Et massivt apparat som finner sted på både lokalt, nasjonalt og transnasjonalt nivå, bestående 

av forskjellige systemer for evaluering, klassifikasjon, integrering og, ikke mist, ekskludering, 

har blitt utviklet og avanseres til en stadighet til å håndtere dette «problemet» (Ugelvik, 2013, 

s. 190). I forbindelse med dette har flere pekt på at grensekontrollen og 

kriminalitetskontrollen i senere tid har blitt flettet sammen og gjensidig påvirker hverandre for 

i større grad å effektivisere disse to, i utgangspunktet separate, kontrollsfærene (Johansen 

mfl., 2013). I litteraturen har denne økende sammenkoblingen mellom den strafferettslige og 

utlendingsrettslige kontrollen fått navnet «krimmigrasjonskontroll». Tiltak og kontrollformer 

som tradisjonelt har tilhørt utlendingsretten får i tiltakende grad et strafferettslig preg, og 

innenfor straffeappartet tas utlendingsrettslige midler i bruk for å oppnå strafferettslige mål.  

Det er i denne krimmigrasjonskonteksten utlendingsinternater opererer. Internering på et 

utlendingsinternat er en administrativ frihetsberøvelse forankret i utlendingsloven, som er 

ment å tilrettelegge for uttransportering eller identifisering av irregulære migranter (Mohn, 

2013, s. 60–61). Dette er dypt omstridte institusjoner (Bosworth & Slade, 2014, s. 173). På 

den ene siden har vi statene i det globale nord som argumenterer for at det er deres rett og 

plikt å utvise folk uten lovlig oppholdsstatus, og at utlendingsinternater er en nødvendig del 

av en slik praksis (Bosworth & Slade, 2014, s. 173.). På den andre siden har vi motstanderne 
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som blant annet opptatt av disse institusjonenes negative effekter for de internerte og 

utlendingsinternatenes manglende effektivitet i håndteringen av (uønsket) migrasjon 

(Bosworth & Slade, 2014, s. 173.). Utlendingsinternatene har på kort tid blitt gjenstand for 

mye akademisk oppmerksomhet (Bosworth, 2014, s. 6). Forskningsfunn peker på at 

utlendingsinternatene er preget av stor usikkerhet (Gashi mfl., 2019, s. 3). Usikkerhet både i 

tilknytning til hvem staten generelt, og de ansatte spesielt, har med å gjøre, og usikkerhet 

rundt lengden på utlendingenes opphold på utlendingsinternatet, preger både 

bygningsutformingen og det daglige regimet (Bosworth, 2014, s. 165). Selv om internering er 

administrative tiltak og ikke straff, har utlendingsinternatene både en materiell og 

innholdsmessig utforming som har mange likhetstrekk med fengsel (Gashi mfl., 2019, s. 3). 

Den store forskjellen på de to institusjonene er de internertes rettslige status (Ugelvik, 2016b, 

s. 219). Utlendingene interneres ikke som følge av brudd på straffeloven, men fordi de har 

brutt en av utlendingslovens regler. Utlendingsinternatene skal i motsetning til fengslene 

dermed ikke rehabilitere og reintegrere internerte tilbake til samfunnet, men de skal heller 

gjøre arbeidet med uttransportering eller identitetsavklaring så effektivt som mulig (Bosworth 

& Turnbull, 2015, s. 93; Ugelvik, 2016b, s. 219). 

Undersøkelser av hverdagslivet på utlendingsinternatene viser at de består av en gruppe 

internerte som er engstelige og nedtrykte, og hvor mange har begrensede språkkunnskaper og 

komplekse behov (Bosworth, 2018a, s. 548). Bosworth og Turnbull (2015, s. 100–101) lister 

opp fem funn som går igjen i forskningslitteraturen: (1) det er steder preget av stor usikkerhet, 

(2) de sammenlignes ofte med fengsel, (3) de består av en heterogen gruppe internerte som 

synes det er vanskelig å skape relasjoner til hverandre, (4) de mangler ofte tilstrekkelige 

medisinske tiltak som imøtegår de internertes komplekse behov og (5) utlendingsinternatene 

som ofte er preget av vold. Politiets utlendingsinternat på Trandum har også vært en omstridt 

institusjon blant norske borgere og tilsynsorganer (Ugelvik, 2016a). Selv om 

utlendingsinternatet ifølge Horn og Ugelvik (2017, s. 243) er å forstå som en institusjon som i 

stor grad har korrigert forholdene det har blitt kritisert for, har kritikken om at Trandum er et 

fengsel for folk som ikke hører til i fengsel vedvart. I tillegg til at både fengslene og 

utlendingsinternatet på Trandum er frihetsberøvende institusjoner, har utlendingsinternatet i 

likhet med fengsel eneceller, isolat, gjerder, piggtråd, sikkerhetskameraer og låste dører. De 

internertes hverdag er i tillegg strukturert på lignede måter, med blant annet strenge 

sikkerhetsrutiner, tidstabeller, telling, cellesøk og kroppsvisitering (Gashi mfl., 2019, s. 3).  
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Politiets utlendingsinternat på Trandum  

Utlendingsinternatet på Trandum er det eneste lukkede forvaringssenteret i Norge som 

ivaretar utlendinger som ikke kan plasseres på andre institusjoner tilknyttet asylinstituttet 

(Ugelvik & Ugelvik, 2013, s. 715). Utlendingsinternatet driftes og administreres av Politiets 

utlendingsenhet. I Norge plikter utlendinger uten lovlig opphold å forlate landet. Folk som 

ikke forlater landet frivillig, kan sendes ut med tvang. Internering på Trandum er et av flere 

utlendingsrettslige tvangsmidler politiet kan ta i bruk i forbindelse med utlendingssaker. 

Internering brukes i hovedsak som tiltak i to tilfeller: når det anses som en overveiende fare 

for at utlendingen vil forsøke å unndra seg tvangsutsendelse fra Norge eller hvor utlendingen 

nekter å oppgi identiteten sin eller det er grunn til å tro at vedkommende oppgir falsk identitet 

(Prop. 138 L (2010–2011), s. 8). I tillegg fastsetter utlendingsloven at utlendinger som er 

utvist på grunn av ilagt straff i noen tilfeller kan interneres (Utlendingsloven § 106 første ledd 

bokstav d), noe som gjør at det noen ganger vil være internerte som har sonet fengselsdom på 

Trandum. Internering på utlendingsinternatet skal kun tas i bruk som siste utvei. Lovverket 

slår fast at man skal benytte det minst inngripende, tilstrekkelige tvangsmiddelet for å oppnå 

det utlendingsrettslige formålet (Prop. 138 L (2010–2011), s. 28). For at en utlending skal 

kunne interneres, må interneringen dermed være både proporsjonal og nødvendig (Ugelvik & 

Ugelvik, 2013, s. 716).    

Da utlendingsinternatet åpnet i 2004, ble det driftet i en tidligere militærforlegning. Disse ble i 

2012 og 2013, og senere i 2016, oppgradert med nye bygninger (moduler) med standarder på 

høyde med standardene i Halden fengsel (Ugelvik, 2016a, s. 192). Utlendingsinternatet har 

ved fullt belegg plass til 220 internerte, med 18 plasser tildelt kvinner (Politiet, u.å.). 

Internerte barnefamilier og eventuelt enslige mindreårige plasseres i hovedsak på 

familieenheten på Haraldvangen som ble åpnet i 2017 (Politiet, u.å.). Tiltenkt som et kortvarig 

oppholdssted, er utlendingsinternatet på Trandum en institusjon med høy gjennomstrømning. 

I 2019 ble det registrert 2641 opphold ved utlendingsinternatet, noe som er mindre enn de 

seks årene før hvor det har vært over tre- og firetusen registrerte opphold (Politiet, u.å.). De 

fleste sitter der under tre døgn, men dette kan forlenges ved å fremstille den internerte for 

retten (Politiet, u.å.). Dette gjelder som regel for saker hvor norske myndigheter jobber med å 

avklare utlendingenes identitet (Mohn, 2013, s. 62). Når det foreligger en rettskjennelse, er 

det en generell regel at interneringen ikke skal vare lenger enn 12 uker, men regelverket gir 

mulighet for forlengelse (Gashi mfl., 2019, s. 5). Norge har implementert EUs returdirektiv, 

noe som innebærer at opphold ikke kan forlenges ut over 18 måneder, unntatt i få tilfeller 
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hvor utvisningsvedtaket skyldes brudd på straffeloven eller at utlendingen anses som en 

trussel mot nasjonal sikkerhet (Gashi mfl., 2019, s. 5). 

Det fremgår av utlendingsinternatets egen hovedinstruks at langtidsinternerte og 

kortidsinternerte skal så langt det er hensiktsmessig og praktisk gjennomførbart, plasseres i 

ulike avdelinger (PU, 2016, s. 7). Det er videre en uttalt målsetting at det skal tas høyde for 

internertes forskjellige nasjonaliteter og kulturer i plasseringen på avdelingene, for i størst 

mulig grad å forebygge konflikter relatert til dette (PU, 2016, s. 6). I tillegg til at lengden på 

oppholdet på Trandum vil kunne variere for de internerte, er også veien til 

utlendingsinterneringen forskjellig. De som utsettes for det utlendingsrettslige tiltaket kan ha 

kommet til Norge på forskjellige måter og kan ha forskjellig tilknytning til landet. De 

internertes tilknytning til Norge spenner fra at de har oppholdt seg i landet i mange år og 

etablert et liv her, til at de blir tatt på grensen. Det kan være at folk sitter på Trandum som 

følge av at oppholdstillatelsen har utgått, det kan være at de har fått et endelig avslag på 

asylsøknaden eller det kan være at de aldri har hatt et gyldig oppholdsgrunnlag i Norge. 

Tidligere ble utlendingsinternatet bemannet av private vektere. Blant annet som følge av 

kritikk mot manglende hjemler for maktbruk, ble kontrakten med vaktselskapet terminert, og 

utlendingsinternatet ble i stedet bemannet av statlige ansatte, kalt «transportledsagere» 

(Ugelvik, 2016a, s. 191–192). Transportledsagere er personell som er tildelt en begrenset 

politimyndighet. Dette er personer som ikke har gjennomført den treårige grunnutdanningen 

ved Politihøgskolen, men som må gjennomføre en kursrekke arrangert av Kriminalomsorgens 

høgskole og utdanningssenter (Ugelvik & Ugelvik, 2013, s. 719). Siden de internerte utgjør en 

heterogen gruppe mennesker med hensyn til forskjellig bakgrunn og nasjonalitet, er det et mål 

at ansattgruppen skal ha en styrket kunnskap i språk og andre kulturer (Prop. 138 L (2010–

2011), s. 11). Som følge av den tildelte begrensede politimyndigheten er de underlagt politiets 

styring og regelverk, og ikke kriminalomsorgen (Utlendingsloven § 107 andre ledd). De blir 

med dette forvaltere av statens maktapparat, og får under strenge reguleringer utøve makt – av 

forskjellig grad av inngripen – mot personer som er internert på Trandum.  

Den begrensede politimyndigheten knytter seg hovedsakelig til gjennomføringen av 

frihetsberøvelsen og eventuelt til den praktiske ledsagelsen av de internerte ut av Norge. De 

spiller imidlertid ingen rolle i beslutningen av utlendingssakene. Ansvaret for behandlingen 

av utlendingssakene ligger hos Utlendingsdirektoratet (UDI), og eventuelt ankeinstansen 

Utlendingsnemnda (UNE). Transportledsagernes primære oppgave er å føre tilsyn og 

vakthold med internerte. De skal være et ledd i arbeidet med at utlendingsinternatet 
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organiseres på en måte som opprettholder ro, orden og sikkerhet (PU, 2016, s. 7).  For å 

ivareta dette skal internerte, dersom ikke annet er bestemt, «være forsvarlig innelåst på 

avdeling eller i aktivitetsbygg» (PU, 2016, s. 9). I tillegg fremgår det av hovedinstruksen at 

ansatte, med visse unntak, skal holde internerte «under et konstant og tilstedeværende tilsyn» 

(PU, 2016, s. 9). Denne vektleggingen av sikkerhet skal sameksistere med et fokus på en 

verdig ivaretakelse av internerte som sitter på Trandum. Internerte skal behandles på en trygg 

og sikkerhetsmessig forsvarlig måte som er basert på humanitet og rettssikkerhet, og de skal 

gis en høyest mulig livskvalitet innenfor de rammene utlendingsinternatet og formålet med 

internering setter (PU, 2016, s. 4).  
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3 Kunnskapsstatus  

Selv om vi har sett en voksende akademisk interesse for utlendingsinternater de siste årene, 

vet vi fortsatt relativt lite om hva det vil si å være ansatt på en slik institusjon. Enda mindre 

vet vi om internertes vold og trusler mot tjenestemenn på utlendingsinternatene. I dette 

kapittelet presenterer jeg noen innsikter om vold og trusler som internerte retter mot ansatte 

på utlendingsinternater. I tillegg vil jeg også gi en presentasjon av noen funn om vold og 

trusler i fengsel som berører oppgavens tema. For som Bosworth (2018a) fant i sin studie, og 

som også var tilfellet i min, fungerer fengsel og fengselsbetjentyrket som referansepunkter 

ansatte bruker for å forstå utlendingsinternatet og rollen sin der. Enda begge grupper har 

ansvaret for folk som institusjonaliseres mot sin vilje, er det likevel en stor forskjell mellom 

de to institusjonene: mens fengselsbetjenter har ansvaret for individer som er dømt etter 

straffeloven og skal tilbakeføres til samfunnet, skal ansatte på utlendingsinternater forholde 

seg til folk som sitter der som følge av et administrativt tvangstiltak, og hvor mange skal 

ekskluderes fra samfunnet.  

 

Vold og trusler på utlendingsinternater 

I oppsummeringen av sentrale funn fra studier av utlendingsinternater, skriver Bosworth og 

Turnbull (2015, s. 101) at utlendingsinternater er institusjoner som ofte bærer preg av vold. 

Med dette sikter de ikke bare til at det forekommer mye vold og trusler fra de internertes side. 

I USA har man for eksempel pekt på ansattes brutale og voldelige behandling av internerte, 

og i Storbritannia og Australia har man vært mer opptatt av internertes vold mot seg selv 

(Bosworth & Turnbull, 2015, s. 101). De internertes voldelige potensial er riktignok ikke 

fraværende i litteraturen. Ugelvik (2016b, s. 223) skriver at utlendingsinternater er 

paradoksale institusjoner, hvor internerte ofte fremstilles som kriminelle, risikable og farlige, 

samtidig som andre igjen peker på at de ikke er kriminelle til tross for de fengselslignende 

forholdene som preger utlendingsinternatene. Selv om studier av internertes vold og trusler 

mot ansatte i disse institusjonene er en mangelvare, vet vi likevel noe om hvordan ansatte 

forholder seg til vold og trusler, og muligheten for disse, på utlendingsinternatene.  

En av de første til å studere ansatte ved utlendingsinternater var Hall (2010, 2012). Hun fant 

at frykten for den irregulære migranten uttrykt i media og politisk debatt, også var å finne 

blant de ansatte. Det var først og fremst den manglende kjennskapen til hvem de internerte var 
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som ble opplevd som problematisk for de ansatte. Det var dette som var selve roten til frykten 

de ansatte hadde. Ofte med manglende papirer og annen kjennskap til individene de skulle 

håndtere, var det vanskelig for de ansatte å vite om de internerte var farlige og utgjorde en 

trussel eller ikke. Hall fant også en rådende forståelse blant de ansatte om det var et konstant 

potensial for vold blant frustrerte og desperate menn på utlendingsinternatet hun undersøkte. 

Forskningsfunn om at utlendingsinternater består av en gruppe internerte som er engstelige og 

nedtrykte, og med begrensede språkkunnskaper og komplekse behov (Bosworth, 2018a, s. 

548), ble av de ansatte forstått som en trussel og en risikofaktor for de ansattes sikkerhet. Det 

var en oppfatning om at internerte kunne bli voldelige og truende i forvirrende og ukjente 

omgivelser. Hall fant at trusselen om fysisk vold fra de internerte var en fremtredende faktor 

på utlendingsinternatet hun undersøkte. Den sporadiske forekomsten av voldelige hendelser 

ga ytterligere grobunn for frykten de ansatte hadde. Likevel var det ikke sånn at ansatte 

arbeidet i konstant frykt, men heller at potensialet for internertes vold og trusler oppfordret de 

ansatte til kontinuerlige refleksjoner rundt både egen og institusjonens sikkerhet og sårbarhet 

(Hall, 2012, s. 47). 

Bosworth (2014, s. 146) påpeker at Hall tegner et dystrere bilde av utlendingsinternatsansatte 

og deres vektlegging på sikkerhet og internertes voldelige potensial enn hun selv fant i sin 

studie av utlendingsinternatslivet i Storbritannia. Mens Hall fremstiller de ansatte på 

utlendingsinternatet som en yrkesgruppe som i hovedsak etterstreber sikkerhet fremfor alt 

annet, fant Bosworth (2014) et større mangfold blant de ansattes vektlegginger og fokus. 

Mens noen var særlig opptatt av sikkerhet og var fokusert på potensielle trusler, kunne andre 

igjen være mer opptatt av å vise omsorg og medfølelse. Til tross for dette omsorgsidealet 

virket internatsmiljøet og relasjonene mellom ansatte og internerte likevel å være preget av 

usikkerhet som følge av at utlendingsinternatene er ment å være kortvarige oppholdssteder. 

Bosworth fant også at den strenge og fengselslignende utformingen av utlendingsinternatene 

skapte forvirring blant de ansatte. Flere ga uttrykk at de ikke forsto hvorfor folk skulle sperres 

inne om de ikke utgjorde en trussel. Den tette interaksjonen mellom ansatte og internerte ga 

likevel rom for andre forståelser av internerte. De ansatte fant flere fellestrekk med de 

internerte, så forståelsen av denne gruppen som utelukkende voldelig og fremmed var ikke 

fullstendig dekkende for ansattes syn på de internerte utlendingene. 

Blant studier av ansatte ved utlendingsinternater finner vi i norsk sammenheng Ugelviks 

(2016b) undersøkelse av ansatte på Trandum. I likhet med Bosworth (2014) fant Ugelvik en 

mer nyansert forståelse blant de ansatte av både utlendingsinternatslivet og internerte. Under 
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feltarbeidet hans fortalte de ansatte flere historier om farlige og voldelige internerte, hvor de 

ansatte tilskrev internerte ansvar for å ha havnet på utlendingsinternatet og var sparsommelige 

med å gi dem offerstatus. Samtidig sirkulerte det også andre forståelser av internerte. Flere 

ansatte ga uttrykk for anerkjennelse og medfølelse overfor de internertes sårbare situasjon, og 

de erkjente de mange likhetene de delte med internerte, og vektla at utlendingsinternatet på 

Trandum var en anstendig institusjon hvor de ansatte utførte en vanskelig jobb etter beste 

evne.  

I Sverige fant Puthoopparambil mfl. (2015) at den potensielle fysiske trusselen fra internerte 

virket inn på arbeidsdagen til de ansatte på utlendingsinternatene. Selv om de ansatte sa at 

hendelser hvor internerte angrep ansatte forekom sjeldent, var de likevel konstant bevisst på at 

de internerte ikke var der frivillig og at det dermed alltid var en risiko for at uønskede og 

ubehagelige hendelser kunne oppstå. Mange ga uttrykk for at de gikk med en frykt for å bli 

angrepet av internerte. Puthoopparambil mfl. påpekte dermed at den opplevde frykten blant 

ansatte virket ofte å ha mindre å gjøre med den faktiske faren for vold og trusler, og var heller 

preget av den potensielle muligheten for vold  

 

Fengselsforskning 

Studier av vold og trusler mot ansatte i fengsel har beskrevet objektive faktorer som øker 

risikoen for slike hendelser, men også betjenters subjektive opplevelser av egen sikkerhet og 

frykt for viktimisering (Steiner & Wooldredge, 2017, s. 325). Fengselsforskningen viser en 

stor variasjonsbredde i forklaringer på fenomenene, som noen ganger utfyller og andre ganger 

står i kontrast til hverandre. Når det gjelder forhold som virker inn på betjentenes utsatthet for 

vold og trusler har forskning blant annet undersøkt trekk ved den innsatte så vel som den 

fornærmede betjenten. Innsatte som er unge (Kratcoski, 1988; Lahm, 2009), aggressive 

(Lahm, 2009) eller psykisk syke (Light, 1991) trekkes frem som forhold som øker risikoen, 

men Lahm (2009) finner imidlertid ikke støtte for at tidligere voldshistorikk har betydning for 

voldstilbøyeligheten i fengsel. Kratcoski (1988) pekte på at betjentenes arbeidserfaring 

reduserte risikoen for viktimisering, mens Steiner og Wooldregde (2017) fant at de med 

lenger erfaring faktisk hadde høyere sjanse for å bli utsatt for vold. De fant imidlertid at bedre 

opplæring virket å føre til at ansatte ble utsatt for mindre vold, men det hadde ikke noe 

betydning for antall trusler betjentene mottok.   
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Andre faktorer fengselsforskningen har pekt på, er knyttet til relasjonelle og 

fengselsstrukturelle betingelser, samt interaksjonen mellom faktorer på individ- og 

fengselsnivå. Flere har pekt på at betjentene kunne bli utsatt for vold og trusler i utførelsen av 

rutineoppgaver, for eksempel ved eskortering av innsatte, visitasjon av person eller celle, da 

de overrakk negative beskjeder eller da de skulle skille innsatte som sloss (Kratcoski, 1988; 

Light, 1991). Inkonsekvent regelhåndhevelse blant betjentene kunne også resultere i fysiske 

og verbale angrep mot denne gruppen (Light, 1991; Steiner & Wooldredge, 2017). Balansen 

mellom innsatte og ansatte (Lahm, 2009), sammensetningen av innsattpopulasjonen (Lahm, 

2009; Williams & Porter, 2016; Steiner & Wooldredge, 2017) og hvorvidt de ansatte 

opplevde at de har støtte av kollegaene er også funnet å ha betydning for forekomsten av vold 

og trusler mot fengselsbetjenter sine (Steiner & Wooldredge, 2017). Overbefolkning har også 

blitt diskutert som en mulig faktor som øker sjansen for vold og trusler (Kratcoski, 1988), 

men Steiner og Wooldredge (2017) finner at dette heller har betydning for betjentenes frykt 

for viktimisering og ikke direkte viktimisering som sådan. Williams og Porter (2016) skriver 

at overbefolkning er korrelert med dårligere fysisk og psykisk helse, som de med 

utgangspunkt i Agnews (2014) generelle belastningsteori forsto som en belastning som kunne 

øke risikoen for at innsatte avreagerte mot fengselsbetjentene. Light (1991) har også 

fremhevet de fengselsstrukturelle betingelsenes innvirkning på vold og trusler, og 

argumenterer for at ansatte utsettes for vold og trusler som følge av at de motstridende 

interessene mellom betjenter og innsatte. Innsattes vold og trusler ble av Light (1991) forstått 

som former for motmaktsstrategier, hvor de motsetter seg fengselsbetjentenes og fengslenes 

forsøk på å frata dem frihet, autonomi, goder og tjenester, samt seksuelle relasjoner og 

sikkerhet (Sykes 1958/2007).  

I den kriminologiske fengselslitteraturen blir det ofte bemerket at fengselsbetjentenes 

arbeidshverdag preges av den alltid tilstedeværende trusselen om vold og trusler fra innsatte 

(Crawley & Crawley, 2008, s. 124). Betjentene skal hele tiden rette blikket mot og sørge for 

at den overhengende faren for vold og uorden ikke manifesterer seg (Ugelvik, 2011, s. 96). 

Forskningslitteraturen viser variasjoner i hvorvidt betjentene føler seg trygge på jobb eller 

ikke. Steiner & Wooldredge (2017) fant at de fleste betjentene følte seg trygge, mens Lai mfl. 

(2012), derimot, fant at betjentenes forventinger om konflikter, krangler slåsskamper bidro til 

at betjentene følte seg mer stresset og mindre trygge. Lai mfl. (2012) fant at tidligere 

viktimiseringserfaringer med vold og trusler fra innsatte skapte en større frykt hos de ansatte, 

mens bedre opplæring og tillit til ledere styrket opplevelsen av trygghet på jobb.  
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I norsk sammenheng er særlig Hammerlin og Rokkans (2012) undersøkelse av vold mot 

tilsatte i kriminalomsorgen relevant. På bakgrunn av en kartlegging av voldsutviklingen i 

kriminalomsorgen i perioden 2004–2010, fant de et komplekst og sammensatt voldsbilde. 

Relevante funn i denne sammenheng var blant annet at de fant store variasjoner i hvordan 

tilsatte opplevde voldshandlinger og -hendelser og hvilke konsekvenser det fikk for dem i 

etterkant. Hammerlin og Rokkan fant at hvordan de tilsatte opplevde å bli utsatt for vold 

varierte mellom personer og situasjoner, men også andre forhold ble trukket frem som å ha 

betydning for de tilsattes opplevelser. Flere tilsatte trakk frem hvorvidt hendelsen var 

forventet eller uforutsigbar som bidragende i opplevelsen av hendelsene. Andre forhold var 

relatert til hvem som utøvde volden og voldsutøvers intensjon, kollegaers holdninger og 

reaksjoner og avdelingskultur (2012, s. 86), samt «voldshendelsens karakter, innhold, 

betydning og mening» (2012, s. 93). Det ble også understreket at voldsbildet de tilsatte 

avtegnet, ikke bare var redusert til fysisk og psykisk vold, men at det også var andre 

voldsformer som ble opplevd som byrdefulle. Videre fant Hammerlin og Rokkan, i samsvar 

med litteraturgjennomgangen over, mange forskjellige forståelser av utløsende faktorer for 

vold. Tilsattes forklaringer på innsattes vold mot de i kriminalomsorgen varierte fra fengsels- 

og avdelingsstrukturelle betingelser til relasjonelle forhold og trekk ved den innsattes 

personlighet og væremåte (2012, s. 114–115).    
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4 Teori  

Vi søker stadig å forstå og forklare verden. I våre forsøk på å danne en forståelse av hvordan 

saker og ting henger sammen, tillegger vi både egne og andres handlinger mening (Isdal, 

2018, s. 210). Denne oppgaven bygger på en forståelse av at vold og trusler, sammen med 

identitet, ikke er noe som er objektivt gitt ved verken handlinger, uttalelser eller person, men 

må heller forstås som noe som skapes i samhandling med andre. Når vi forteller om hendelser 

eller andre forhold, sier vi noe om hvordan vi forstår disse hendelsene og forholdene, men vi 

sier også noe om oss selv: om hvem vi er eller ønsker å være (Sandberg, 2018). I denne 

oppgaven belyses dette innenfor et narrativt rammeverk. Jeg vil i dette kapittelet dermed først 

presentere noen perspektiver på vold og trusler, for deretter å gjøre rede for det narrative 

rammeverket, hvor meningsdannelse og identitetskonstruksjon står sentralt (Presser, 2012).  

  

Vold og trusler  

Vold og trusler må kunne sies å være komplekse fenomener. Det er mange forskjellige 

forståelser av hvorfor vold og trusler oppstår, og det kompliseres ytterligere av uklarheter om 

hvilke handlinger og uttalelser begrepene omfatter. Videre vil til dels overlappende 

fenomener som for eksempel tvang, aggresjon, konflikt og makt vanskeliggjøre en presis bruk 

av begrepene vold og trusler (Imbusch, 2003, s. 14). Vold og trusler er begreper vi bruker om 

handlinger og uttalelser som kan være av veldig forskjellig karakter. Inspirert av Christie 

(2004) kan man si at handlinger og uttalelser ikke er vold og trusler, men i stedet blir vold og 

trusler gjennom en fortolknings- og definisjonsprosess. Vold og trusler er på denne måten 

ikke nøytrale begreper, men er heller noe som gis mening utenfra. Siden vold og trusler 

handler om meningsskaping, og ikke er objektive kvaliteter ved handlingene og uttalelsene 

som sådan, innebærer det at våre forståelser av vold og trusler er sosiale konstruksjoner 

(Albrecht, 2003, s. 626). De er et resultat av en fortolknings- og definisjonsprosess preget av 

personlige forhold, så vel som de kulturelle, sosiale og historiske sammenhengene vi inngår i 

(Riessman, 2003).   

Helt grunnleggende kan vi si at begrepene vold og trusler uttrykker noe om at handlingene 

eller uttalelsene er gale (Isdal, 2018, s. 46). Hvorvidt vi tolker handlingene og uttalelsene som 

vold og trusler, vil ofte avhenge av om vi anser de som å være en del av det Giertsen (1997) 

kaller «tingenes tilstand», hvor opptreden som bryter med «normale» mønstre for 
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samhandling lettere vil kunne bli klassifisert som vold og trusler. Begrepene vekker en rekke 

assosiasjoner og underliggende antagelser, hvor kulturelle forestillinger spiller en viktig rolle. 

Disse assosiasjonene og antagelsene er noe vi kan vektlegge, strekke betydningen av eller 

kontre når vi gir mening til og klassifiserer hendelser som vold og trusler eller som noe annet 

(Åkerström, 2002, s. 531).  

Man kan identifisere flere kulturelt dominerende forestillinger om hva vi vanligvis forbinder 

med vold og trusler. Noen av disse forestillingene handler om hvem som er involvert i 

hendelsene, og er tett forbundet med Christies (1986) tese om det ideelle offer og den ideelle 

gjerningsperson. Ifølge Christie er ikke offerposisjonen like tilgjengelig for alle. Ifølge han er 

det først og fremst de som lever opp til våre stereotypiske forestillinger om hva et offer er, 

som vil ha lettere for å bli anerkjent som et offer enn de som ikke lever opp til disse 

forestillingene. Ut fra dette vil hendelser som involverer et respektabelt individ som ikke kan 

klandres for sin viktimisering, og en ideell gjerningsperson som er stor, farlig og fremmed, 

lettere vil kunne bli anerkjent som volds- og trusselhendelser, enn der rollene mellom 

gjerningsperson og fornærmet er mindre klare. Andre kulturelle forestillinger sikter til 

hvordan slike hendelser skal oppleves eller føles. Vestlige teorier og mediefremstillinger har 

en tendens til å fremstille vold og trusler som dramatiske hendelser som skremmer og 

forferder (Jackson-Jacobs, 2004, s. 231; Henriksen & Bengtsson, 2018, s. 100). Det er 

krenkende hendelser for individet med store konsekvenser (Hammerlin & Rokkan, 2012, s. 

206). Episoder som avviker fra disse forestillingenes dramatikk, kan dermed i noen tilfeller 

tenkes å plasseres utenfor voldens og truslenes definisjonsrammer. I tillegg eksisterer det også 

kulturelt dominerende forestillinger som har en mer juridisk tilnærming til vold og trusler, og 

som stiller krav om intensjon og ansvar hos den som utøver vold eller fremsetter trusler og en 

form for skade på den fornærmede for at handlinger og uttalelser skal kunne kalles vold og 

trusler (Åkerström, 2002, s. 527). Disse forestillingene kan virke inn på hvordan 

transportledsagerne posisjonerer og klassifiserer egne og kollegaers erfaringer, og ikke minst 

seg selv, på utlendingsinternatet.  

Hvilke ord vi bruker for å forklare hendelser har betydning. Gjennom språket tar vi stilling 

(Isdal, 2018, s. 175). Ved å bruke begrepene vold og trusler ekskluderer vi – vi gir uttrykk for 

at handlingen eller uttalelsen er avvikende og individet en avviker (Åkerström, 2002, s. 516–

517). Det kan tenkes ulike grunner til at informantene i denne oppgaven foretrekker å snakke 

om hendelsene de selv og kollegaer har blitt utsatt for på den ene eller andre måten. Det kan 

for eksempel tenkes at hendelsen oppleves så innenfor «normalen» på utlendingsinternatet at 
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det å skulle omtale den som vold eller trusler bryter med volds- og trusselbegrepets 

tilknytning til at det har skjedd noe galt. Andre ganger kan transportledsagerne bli utsatt for 

fysisk atferd eller oppleve uttalelser som de anser som langt utenfor «tingenes tilstand» på 

Trandum, og som de dermed lettere kan omtale som vold og trusler. Men det kan også være at 

de vektlegger eller nedtoner disse begrepene for å fremstille seg selv eller omstendighetene på 

en bestemt måte. Sandberg (2009, s. 537) peker for eksempel på at politiet kan ha fordel av å 

fremstille unge menn som tøffe og voldelige for å legitimere bruk av fysisk makt mot denne 

gruppen. Åkerström (2002, s. 532), derimot, argumenterer for at sykepleierne valgte andre 

begreper for å omtale eldre pasienters aggresjon, for å fremstille seg selv som egnede og 

kapable til å ta vare på denne gruppen. Volds- og trusselbegrepets tvetydighet åpner for at 

transportledsagerne kan strekke betydningene av og meningene med opplevelsene de utsettes 

for på Trandum. Dette kan for eksempel åpne for at handlinger man utenfor 

utlendingsinternatskonteksten kanskje «normalt» ville ha assosiert med vold og trusler, gis en 

annen mening og betydning.  

Til tross for uklarhetene om hvor grensen går for hva som er å regne som vold og trusler, 

forsøker vi likevel å forklare hvorfor hendelsene skjer. Begrepene dekker imidlertid mange 

forskjellige handlinger og uttalelser som ikke kan reduseres til én eller noen få årsak(er) 

(Imbusch, 2003, s. 29). Dette har ført til et stort forklaringsmangfold på tvers av og innad i 

fagdisipliner. Når vold og trusler først har skjedd, klarer vi ofte å konstruere historier som 

retrospektivt tilskriver mening til disse hendelsene (Collins, 2008, s. 338). Forståelsene 

informantene fremsetter i denne oppgaven kunne blant annet ha blitt belyst ut fra etablerte 

kriminologiske teorier. Belastningsteori og opportunitetsteori er to av perspektivene som 

kunne ha bidratt til å kaste lys over transportledsagernes forståelser av hvorfor internerte retter 

vold og trusler mot tjenestemenn på Trandum. Informantene i denne studien viser imidlertid 

en sammensatt og kompleks forståelse av internertes vold og trusler på Trandum. Ved å 

redusere forståelsene til noen få avgrensede teorier, risikerer vi å gå glipp av de 

mangefasetterte forståelsene til informantene. I denne oppgaven vil jeg derfor belyse 

transportledsagernes fortellinger i et narrativt perspektiv, da det i større grad vil bringe denne 

kompleksiteten tilbake i analysen (Sandberg mfl., 2015).  
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Det narrative rammeverket  

Vold og trusler innbyr til historiefortelling. Sandberg mfl. (2015, s. 1168) skriver at historier 

om vold, det være seg i film, bøker, nyheter eller dataspill, florerer i samfunnet, og at de som 

har blitt utsatt for vold eller trusler dermed ofte vil kunne ha historier å fortelle. Videre kan 

kompleksiteten ved vold og trusler gjøre det vanskelig å formidle kunnskap i form av logiske 

resonnementer. Fortellinger, derimot, er elastiske, inkonsistente og ambivalente, noe som 

muliggjør en formidling av sammensatte, og til tider motstridende, forståelser gjennom å 

forankre det i konkrete eksempler eller erfaringer (Sandberg, 2018). Det narrative 

rammeverket er både en teoretisk og metodisk tilnærming (Sandberg, 2018), og posisjonerer 

selve fortellingen, snarere enn hva fortellingen sier noe om, i sentrum av analysen (Presser, 

2009). Å innta et narrativt perspektiv innebærer et syn på narrativer1 som konstituerende. Det 

er en sosialkonstruktivistisk tilnærming hvor man ikke forstår fortellinger som objektive 

representasjoner eller subjektive fortolkninger av faktiske omstendigheter eller fenomen, men 

heller at man gjennom fortellinger konstruerer virkeligheten (Presser, 2009). Fortellinger blir 

på denne måten sosiale krefter i seg selv i stedet for bare informasjon om sosiale krefter 

(Presser & Sandberg, 2019, s. 133). Det eksisterer flere definisjoner av hva et narrativ er, men 

helt grunnleggende er det en bestemt form for diskurs (Presser, 2016, s. 138). Sandberg (2016, 

s. 154) skriver at de fleste forståelsene av narrativer vektlegger temporalitet – en hendelse 

følger en annen – og kausalitet – en hendelse forårsaker en annen. Gjennom å organisere våre 

erfaringer i den narrative formen «noe skjedde som følge av noe annet» (Copes mfl., 2015, s. 

34), fungerer fortellinger som et verktøy for å skape og tilskrive mening til hendelser, men 

også oss selv (Sandberg & Ugelvik, 2016, s. 129). 

I denne oppgaven benytter jeg et narrativt viktimologisk perspektiv for å utforske 

transportledsagernes forståelser av vold og trusler som internerte retter mot dem på 

utlendingsinternatet, og for å se hvordan de fremstiller seg selv. Det er den skadelige 

handlingen slik den gis mening fra den fornærmedes ståsted som er fokuset innenfor den 

narrative viktimologien (Hourigan, 2019; Pemberton mfl., 2019a, 2019b). Den narrative 

viktimologien er i en tidlig fase, men bygger på mange av de samme ideene som narrativ 

kriminologi (Pemberton mfl., 2019b, s. 405). I utformingen av oppgavens teoretiske 

rammeverk har jeg derfor latt meg inspirere av kriminologiske bidrag.  

 
1 I denne oppgaven brukes narrativer, fortellinger, historier og beretninger som synonymer (Riessman, 2008). 
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Narrative kriminologer er opptatt av å studere hvordan fortellinger innleder til, opprettholder 

og påvirker avståelsen fra kriminelle eller skadelige handlinger, men også hvordan 

fortellinger brukes til å gi mening til disse handlingene (Presser & Sandberg, 2015a, s. 1). 

Sentralt innenfor den narrative kriminologien står ideen om at fortellinger fungerer som 

drivkraft for handling. For som Sandberg (2016, s. 159) skriver: «[s]tories motivate acts by 

making them available – one had not even considered the possibility – and attractive by 

associating them with particular cultures, identities or life-stories.» Enda det narrative 

perspektivet er opptatt av fortellinger som både kriminogene og meningsskapende, er det først 

og fremst meningsdimensjonen ved fortellingene som vil være fokus i denne oppgaven. Men i 

stedet for å fokusere på hvordan lovbrytere konstruerer fortellinger om dem selv, deres 

lovbrudd og lovbruddets ofre, er jeg heller opptatt av hvordan transportledsagerne konstruerer 

fortellinger om internerte, deres egen og kollegaers viktimisering eller potensielle 

viktimisering, og hvordan de opplever og forholder seg til dette (Hourigan, 2019, s. 259; 

Pemberton mfl., 2019b, s. 393).  

Helt konkret er historier en gjenfortelling av hendelser som legitimerer det i etterkant, men 

Sandberg (2018) gjør oss oppmerksomme på at de i tillegg gjør annet «arbeid». Gjennom 

historiefortelling gjør vi identitetsarbeid, men vi kan også gjøre grensedragningsarbeid 

(Presser & Sandberg, 2015b; Sandberg, 2018). En sentral forståelse innenfor narrativ teori er 

at når vi tillegger mening til hendelser som omtales, gir vi også mening til oss selv. Identitet 

tar form når vi gjør rede for våre handlinger, skriver Presser (2004, s. 82). Gjennom måtene vi 

presenterer hendelsene på og meningene vi knytter til dem, sier vi noe om hvem vi er eller 

ønsker å være. Men både identiteter og forståelser av fenomener kan også skapes i opposisjon 

til andre mennesker eller andre fenomener (Sandberg, 2018). Lamont og Molnárs (2002) 

konsept om symbolske grenser er sentralt i så henseende. Symbolsk grensedragning handler 

om forsøk på å skade konseptuelle skiller, hvor fortellerne blant annet separerer objekter, 

fenomener, praksiser og mennesker fra hverandre (Lamont og Molnár, 2002, s. 168 & 171). 

Dette arbeidet skaper inn- og utgrupper. Gjennom å dra grenser kan fortellerne for eksempel 

plassere seg selv eller erfaringene med internerte de har innenfor en kategori, og plassere 

andre personer eller erfaringer på utsiden av den samme kategorien (Åkerström, 2002, 517). 

Dette kan gjøres eksplisitt, men også implisitt (Åkerström, 2002, s. 519). Transportledsagerne 

kan for eksempel dra grenser mellom hva som er som vold og trusler og hva som ikke er vold 

og trusler ved å skille «utagering» og «frustrasjonsutblåsning» fra «vold» og «trusler» 

(Åkerström, 2002, s. 517). På samme måte kan for eksempel transportledsagerne fremstille 
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seg selv som kompetente gjennom å trekke frem eksempler på hva en transportledsager ikke 

bør gjøre. Grensedragning er dermed en måte transportledsagerne kan gi mening til seg selv 

eller erfaringene de har med uttalelser og fysisk atferd fra internerte på Trandum. Vi kan si 

noe om hvem vi er gjennom å si noe om hvem vi ikke er (Sandberg, 2018), og vi kan si hva 

det fenomenet vi opplever er gjennom å si hva det ikke er.  

Historiefortellingene og meningsdannelsene finner imidlertid ikke sted i et sosialt vakuum. 

Narrativer tar utgangspunkt i tidligere erfaringer, men fortellingene er alltid tilpasset nåtiden 

(Presser, 2009, s. 179). For som Presser (2004, s. 82) skriver, har vi ikke en historie, men vi 

skaper heller en historie i en bestemt kontekst. Historier blir ikke skapt ut av det blå 

(Sandberg mfl., 2015, s. 1173). I stedet konstruerer vi dem i en sosial sammenheng – 

historiefortellingene og meningsdannelsene foregår i et samspill blant annet med 

interaksjonelle, historiske, institusjonelle og diskursive kontekster (Riessman, 2008, s. 105). 

For transportledsagerne i min studie er blant annet utlendingskontrollfeltet, 

utlendingsinternatets regler og rutiner, arbeidsbeskrivelser, kulturelle forestillinger om vold 

og trusler i storsamfunnet, men ikke minst forskningsintervjuet, sentrale kontekster som bidrar 

til å forme historiene som fortelles.  

En sentral forståelse innenfor det narrative perspektivet er dermed at transportledsagernes 

fortellinger om internertes vold og trusler ikke bare er individuelle fortellinger, men forstås 

også som kulturelle produkter (Presser, 2012, s. 3). Mennesket plasseres i skjæringspunktet 

mellom aktørskap («agency») og struktur («structure»), som refererer til forståelsen av 

individer som kreative og aktivt skapende vesener, samtidig som hva individene sier er 

kulturelt betinget (Sandberg, 2013, s. 71). Hva vi velger å si og hvordan vi velger å si det, 

styres ikke helt og holdent av oss selv, men forstås her som betinget av kultur og kontekst, 

altså kulturelle diskurser (Brookman, 2015, s. 210; Sandberg, 2013, s. 69). Folk har ikke 

ubegrenset språk- og forståelsesrepertoar som de kan velge fra når de skal forklare sine 

handlinger eller presentere seg selv (Brookman, 2015, s. 210; Sandberg, 2010, s. 455). 

Mulighetene vi har for formidling av en hendelse og selvfremstilling både muliggjøres og 

begrenses av språk og forståelsesmåter vi har lært og brukt tidligere, noe som igjen vil være 

avhengig av den større sosiale konteksten man er innlemmet i (Sandberg 2010, 2018). På den 

måten kan studier av enkeltfortellinger også si noe om verdier, identiteter, kulturer og 

samfunn (Sandberg, 2010, s. 455). 

Narrativer er på denne måten en del av, samtidig som det springer ut av, diskurser 

(Brookman, 2015, s. 210). Diskursene som sirkulerer på utlendingsinternatet og i 
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storsamfunnet for øvrig, kan forstås som meningssystem som transportledsagerne kan trekke 

veksler på for å forstå hendelsene de utsettes for på Trandum (Brookman, 2015, s. 210; 

Iversen & Rymoen, 2016, s. 6). Det er også noe de mer eller mindre bevisst kan benytte for å 

posisjonere de voldelige og truende internerte på utlendingsinternatet og for å posisjonere seg 

selv. Sandberg (2009, s. 538) skriver at bruk av forskjellige diskursive ressurser er et vanlig 

trekk ved meningskonstruksjon, hvilket gjør at historier kan fremstå som ambivalente. 

Konteksten beskrevet i oppgavens kapittel 2 og forskningen presentert i kapittel 3, er bare 

noen av kontekstene, narrativene og diskursene som danner bakteppet for informantenes 

fortellinger og transportledsagernes forståelser. Disse vil kunne interagere med andre 

kontekster og personlige forhold når transportledsagerne konseptualiserer og forklarer 

internertes vold og trusler, og i fremstillingen av seg selv.  

 

Narrative identiteter  

Innenfor det narrative rammeverket står ideen om at vi gjennom å fortelle historier 

konstruerer identiteter helt sentralt (Presser, 2012). Når vi forteller historier, sier vi noe om 

hvem vi er eller ønsker å være (Sandberg, 2018). Vi identifiserer oss selv gjennom å forklare 

hvorfor vi gjorde som vi gjorde eller hvorfor vi gjør som vi gjør, og sier dermed noe om 

hvilke typer personer vi er (Presser, 2016, s. 138). Når vi forteller historier om våre liv og 

erfaringer fremstiller vi en identitet, eller i alle fall en ønsket identitet (Riessman, 2003). Vår 

identitet eller vårt selv er ikke noe stabilt og grunnleggende ved oss, men heller noe som 

skapes og fremføres i interaksjon med andre. Andersson (2008) bruker begrepet «narrated 

identity» nettopp for å understreke at fremførelsen av en identitet er en prosess, og ikke et 

produkt. Gjennom å trekke selektivt på erfaringer tilpasser vi historiene våre i tråd med (det vi 

oppfatter som) sosiale forventninger for å gi et bestemt inntrykk av oss selv for et publikum 

(Presser, 2009, s. 180). I fremstillingen av oss selv kobler vi sammen vår oppfatning om hvem 

vi alltid har vært med hvem vi er nå og hvem vi ønsker å bli (Andersson, 2008, s. 144). Og på 

samme måte som ved meningsdannelsen av hendelser, blir også måten vi fremstiller oss selv 

muliggjort og begrenset av språk og forståelsesmåter vi har lært og brukt tidligere (Brookman, 

2015, s. 210). Selvfremstillingene forstås imidlertid ikke som fullstendig rasjonelle og 

strategiske, men er heller en form for selvrepresentasjon vi har tilegnet oss gjennom 

sosialisering (Sandberg, 2016, s. 155).   
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Innen narrative undersøkelser av identiteter og identitetskonstruksjon har den vanligste 

tilnærmingen vært å se etter en enhetlig og sammenhengende selvfremstilling hos 

informantene (Sandberg, 2013, s. 72). Sandberg (2010, 2013) har imidlertid introdusert en 

mer poststrukturalistisk og fragmentert tilnærming identitetsarbeid. Som følge av at 

fortellerne kan trekke veksler på forskjellige, til og med motstridende, diskurser når de 

fremstiller seg selv, kan forskeren i stedet for å se etter en sammenheng på tvers av 

narrativene, heller se etter mer situasjonelle selvfremstillinger. Fortelleren kan altså innta 

forskjellige subjekter i en og samme fortelling (Gubrium & Holstein, 2012). 

Meningsuniverset fortellerne inngår i, utruster dem med forskjellige diskursive ressurser de 

kan bruke for å vinkle historiene for å fremstå slik de ønsker. Dette åpner for at man kan se 

flere subjektposisjoner eller «symbolske stemmer» (Riessman, 2008), hvilket jeg i denne 

oppgaven har valgt å kalle «identiteter».  

Loseke (2007) påpeker at vi konstruerer identiteter på flere nivåer. Gjennom fortelling 

konstruerer vi kulturelle identiteter på makronivå, institusjonelle og organisatoriske identiteter 

på mesonivå og personlige identiteter på mikronivå, skriver hun. Disse er imidlertid ikke 

fullstendig adskilte, men påvirkes av hverandre (Loseke, 2007). I denne oppgaven er jeg 

undersøker jeg transportledsagernes yrkesidentiteter. Som medlemmer av en yrkesgruppe som 

er gitt en begrenset politimyndighet til å passe på internerte og sørge for ro, orden og 

sikkerhet på utlendingsinternatet, foreligger det visse formelle og uformelle føringer for 

hvordan de skal opptre. Disse rammene vil kunne påvirke hvordan de fremstiller seg selv i 

fortellinger om internertes vold og trusler. De er på denne måten ikke helt «frie», samtidig 

som de ikke er institusjonelle roboter som bare anvender institusjonelle fortellinger og 

føringer i meningsdannelsen av hendelser og seg selv (Loseke, 2007, s. 677). I stedet er de å 

forstå som aktive aktører som trekker veksler på et vidt repertoar av kulturelle narrativer og 

diskurser i fremstillingen av seg selv og sine yrkesidentiteter (Sandberg, 2013).  

I denne oppgaven benytter jeg et narrativt viktimologisk perspektiv, kombinert med 

Sandbergs poststrukturalistiske tilnærming, for å belyse transportledsagernes identitetsarbeid. 

Gjennom historiene forteller ikke bare transportledsagerne om internertes vold og trusler mot 

tjenestemenn på Trandum, men de konstruerer også identiteter. Ved å undersøke disse 

fortellingene kan vi kaste lys over hvordan de tolker disse hendelsene, hvordan de ser sin 

yrkesrolle og sosiale verden i relasjon til volds- og trusselhendelser mot transportledsagere på 

Trandum (Hourigan, 2019, s. 261). Selv om noen kanskje vil kunne hevde at en volds- eller 

trusselhendelse først og fremst vil ramme den som direkte utsettes for volden eller trusselen, 
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argumenterer Sharkey (2018, s. 86) for at slike hendelser i tillegg vil kunne påvirke vitner 

eller de som har en slags tilknytning til de involverte partene i hendelsen. Vold og trusler kan 

med dette få følger for flere enn kun den fornærmede, og prege fremtidige beslutninger, 

rutiner og atferd også hos andre (Sharkey, 2018, s. 98). Jeg har derfor valgt å anvende det 

narrative viktimologiske rammeverket på informantenes beretninger av internertes vold og 

trusler, uavhengig om de har blitt direkte utsatt for det eller ikke. Videre åpner rammeverket 

for å undersøke utsattes fortellinger om skadelige handlinger og deres identitetsarbeid uten at 

de nødvendigvis må identifisere seg selv som ofre. I stedet for å presse fortellerne inn i et 

rammeverk preget av stereotypiske forestillinger av offerskap, åpner den narrative 

viktimologien for at de som er i den mottakende enden av skadelige handlinger kan fremstille 

seg selv på egne premisser (van Dijk, 2009, s. 8; Cook & Walklate, 2019, s. 241). Jeg har 

dermed hentet inspirasjon fra narrativ viktimologi for å se hvordan transportledsagerne skaper 

yrkesidentiteter i relasjon til internertes vold og trusler mot tjenestemenn på Trandum.  
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5 Metode 

I denne oppgaven undersøker jeg transportledsageres forståelser av vold og trusler som 

internerte retter mot tjenestemenn i forbindelse med tjenesteutøvelsen. På bakgrunn av 

intervjuer med åtte transportledsagere ved Norges eneste lukkede utlendingsinternat vil 

oppgaven belyse deres fenomenforståelse av internertes vold og trusler mot deres yrkesgruppe 

på utlendingsinternatet, men også transportledsagernes forståelse av seg selv og sin rolle 

knyttet til volds- og trusselhendelser. Som en videreføring av det narrative teoretiske 

rammeverket har også den metodiske tilnærmingen vært av narrativ karakter. Jeg vil dermed 

først gjøre rede for nytten og bruken av intervjuer med vekt på narrativer som metode for å 

belyse transportledsagernes forståelser. Videre skriver jeg om hvordan jeg rekrutterte 

informanter, hvem informantene er og hvordan intervjuene ble gjennomført. Etter dette følger 

noen kommentarer om den narrative kunnskapsproduksjonen, før jeg derpå beskriver den 

analytiske prosessen og de analytiske fokusområdene. Kapittelet avsluttes med noen etiske 

refleksjoner rundt oppgavens tema og datagenerering.  

 

Kvalitative intervjuer  

Det empiriske materialet i dette prosjektet ble samlet inn gjennom kvalitative intervjuer med 

transportledsagere ved Politiets utlendingsinternat på Trandum. Intervjuer ble benyttet som 

datainnsamlingsmetode da siktemålet var å belyse transportledsagernes forståelser av vold og 

trusler som internerte retter mot dem på utlendingsinternatet. Jeg var interessert i å undersøke 

hva slags mening de la i volds- og trusselhendelsene de fortalte om, og hvordan de fremstilte 

seg selv og tolket sin yrkesrolle opp mot slike hendelser. Som Bukve (2016, s. 68) påpeker, 

blir ikke meningskonstruksjoner tilgjengelig for forskeren med en utvendig forskningsstrategi. 

Intervjuer, derimot, er en egnet metode når man ønsker å undersøke hvordan informantene 

beskriver opplevelsene sine eller gjør rede for handlingsvalgene sine (Kvale & Brinkmann, 

2015, s. 20). 

Oppgavens tema kunne også ha blitt belyst på andre måter. Gjennom observasjon kunne man 

for eksempel sett hvordan transportledsagere forholdt seg til, forsøkte å unngå eller reagerte 

på internertes vold og trusler. Man kunne også ha overvært uformelle samtaler mellom 

transportledsagere for å få innsikt i hvordan de snakker om egen utsatthet eller muligheten for 

internertes vold og trusler i mer «naturlige» settinger. Selv om vold og trusler forekommer på 
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Trandum, er det – på grunn av både prosjektets tidsrammer og etiske hensyn – ikke sikkert at 

volds- og trusselhendelser kunne blitt observert av en utenforstående, eller at volds- og 

trusselhendelser ville ha vært samtaleemner som hadde dukket opp «naturlig» mellom 

transportledsagerne under feltarbeidet. Dette tyder på at dersom man vil forske på vold og 

trusler på utlendingsinternater, er intervjuer en velegnet metode blant annet på grunn av 

intervjuenes evne til å frembringe kontekstspesifikke fortellinger (Sandberg, 2010, s. 461).  

Med utgangspunkt i narrativ teori la jeg opp til at intervjuene skulle være myntet på å få 

informantene til å fortelle historier. Komplekse felter krever komplekssensitive tilnærminger 

(Staunæs & Søndergaard, 2005, s. 69). Som Hammerlin & Rokkan (2012) bemerker, er volds- 

og trusselhendelser komplekse og sammensatte. Å si noe generelt om hva vold og trusler er, 

hva som utløser det, hva som kjennetegner internerte som står bak volden og truslene og 

hvordan man som transportledsager bør forholde seg til det, kan være en vanskelig oppgave 

da forståelser og opplevelser av slike hendelser vil kunne være både person- og 

situasjonsavhengig. Et fokus på narrativer utruster forskeren med et verktøy som er egnet til å 

gripe mangfoldet i menneskelige erfaringer (McAlpine, 2016, s. 47). Som metode er den 

narrative tilnærmingen opptatt av å få intervjudeltakerne til å fortelle sammenhengende 

fortellinger på den måten som gir mening for fortelleren, og å identifisere narrative strukturer 

i fortellingene som blir fortalt (Skilbrei, 2019, s. 181–182). Narrativer tilbyr fortellere en måte 

å formidle kunnskap på uten at man må formulere logiske resonnementer (Sandberg, 2018). 

Ved bruk av denne hendelsesfokuserte intervjutilnærmingen la jeg opp til at det skulle være 

min oppgave å abstrahere hva transportledsagernes fortellinger belyste om deres forståelser av 

volds- og trusselhendelser og deres forståelser av seg selv.  

 

Rekruttering  

For å rekruttere informanter som kunne belyse hvordan transportledsagere forstår vold og 

trusler som internerte retter mot tjenestemenn, tok jeg i første omgang kontakt med 

kommunikasjonsstaben i Politiets utlendingsenhet, da det er dette særorganet som drifter 

Norges eneste lukkede utlendingsinternat. Gjennom kommunikasjonsstaben ble jeg satt i 

kontakt med en av avsnittslederne ved utlendingsinternatet på Trandum. Etter at jeg hadde 

presentert prosjektet, kom vi sammen frem til at vedkommende skulle rekruttere informanter 

for meg. En slik rekrutteringsstrategi hvor man rekrutterer gjennom «mellomledd» (Skilbrei, 

2019) eller «portvakter» (Fangen, 2010), har imidlertid møtt kritikk. Spesielt innenfor 
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etnografisk forskning har det blitt trukket frem at portvakter kan rekruttere personer som vil 

fremstille institusjonen eller situasjonen på den måten portvaktene ønsker at den skal 

fremstilles (Sandberg, 2010, s. 449). Dette fører til at forskeren risikerer å ende opp med 

institusjonelle fortellinger fremfor å avdekke hvordan det «virkelig» er, eller i mitt tilfelle, 

hvordan transportledsagerne faktisk forstår og forholder seg til internertes vold og trusler mot 

deres yrkesgruppe. Av hensyn til datavaliditeten vil man, hvis man legger denne 

forståelsesrammen til grunn, anse etnografisk feltarbeid som bedre egnet på grunn av gapet 

mellom hva folk sier de gjør og hva de faktisk gjør (Sandberg, 2010, s. 453). Slike 

institusjonelle fortellinger er imidlertid ikke et problem i min studie. Jeg var ikke interessert i 

hvorvidt det de fortalte om faktisk hadde skjedd eller ikke, men heller hvordan de ga mening 

til disse hendelsene. For uavhengig om disse beretningene er sanne representasjoner av 

forholdene på utlendingsinternatet eller ikke, er man med en narrativ teoretisk tilnærming 

heller opptatt av at historiene både reflekterer holdninger, verdier, identiteter og kultur 

(Sandberg, 2010).  

For å delta i prosjektet stilte jeg krav om at personen enten jobbet eller hadde jobbet som 

transportledsager på Trandum. I og med at intervjudeltakerne ble rekruttert gjennom en aktiv 

avsnittsleder på utlendingsinternatet, resulterte det i at utvalget også besto av 

transportledsagere som jobbet ved utlendingsinternatet på intervjutidspunktet. Avsnittslederen 

hadde plukket ut informanter vedkommende tenkte kunne ha noe å bidra med i intervjuene, og 

det ble lagt vekt på å rekruttere transportledsagere med forskjellige erfaringer med vold og 

trusler, fra forskjellige avdelinger på utlendingsinternatet. Selv om det er flere yrkesgrupper 

som jobber på Trandum, valgte jeg å avgrense studien til å handle om transportledsageres 

forståelser. Jeg valgte å undersøke transportledsagere både fordi jeg ville snakke med 

ansattgruppen som har mest kontakt med de internerte, men også fordi det er denne gruppen 

som er bevilget en begrenset politimyndighet som gir dem flere midler til å håndtere slike 

situasjoner. Tanken var at de mangefasetterte arbeidsoppgavene de har knyttet til arbeidet 

med de internerte kunne åpne for flere forståelser av de internerte og deres vold og trusler på, 

da de interagerer med hverandre i flere forskjellige sammenhenger.  

Avsnittslederen ble opplyst om at jeg ønsket å snakke med transportledsagere som enten selv 

hadde opplevd, vært vitne til eller hørt om hendelser der internerte hadde utøvd vold eller 

fremsatt trusler overfor transportledsagerne i forbindelse med tjenesten. Det viktigste var 

imidlertid at transportledsagerne hadde noe å si om internertes vold og trusler mot denne 

yrkesgruppen, da det er rimelig å tro at alle med makt- og tilsynsansvar vil kunne gjøre seg 
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noen refleksjoner rundt oppgavens tema, uavhengig om de måtte mene at det var et viktig 

tema eller at det var av mindre betydning for internatdriften. Grunnen til at jeg ikke krevde at 

transportledsagerne måtte ha vært utsatt for internertes vold og/eller trusler var både fordi at 

jeg ikke ville legge føringer for hva som skulle karakteriseres som vold og trusler, men også 

fordi at denne type hendelser trolig vil kunne ha konsekvenser for flere enn vedkommende 

som har blitt utsatt for dette (Sharkey, 2018). Relatert til oppgavens første forskningsspørsmål 

om hvordan transportledsagerne konseptualiserer vold og trusler, åpnet denne tilnærmingen til 

fenomenet for at jeg både kunne fange opplevelser som hadde blitt definert som «vold» og 

«trusler», men også opplevelser som hadde blitt klassifisert på andre måter (Stefansen & 

Smette, 2006, s. 34).  

 

Utvalget  

Utvalget i oppgaven besto av åtte transportledsagere som jobbet ved Politiets 

utlendingsinternat på intervjutidspunktet. Alle hadde flere års erfaring med arbeidet på 

Trandum, som spente fra cirka fire år til at de hadde vært der fra utlendingsinternatets 

oppstart. Utvalget besto av både menn og kvinner med forskjellig yrkesbakgrunn. Noen hadde 

erfaring fra kriminalomsorgen, militære tjenester eller vekteryrket, mens andre kom fra 

kontorjobber eller hadde annen yrkeserfaring. Informantene ble rekruttert fra flere avdelinger, 

hvilket inkluderte korttidsavdeling, langtidsavdeling, kvinneavdeling, sikkerhetsavdeling og 

det de kalte en «mellomstasjon», som både kunne brukes som langtids- og korttidsavdeling. 

Enda informantene jobbet på faste avdelinger på intervjutidspunktet, hadde samtlige 

erfaringer med arbeid på andre avdelinger, enten ved at de hadde jobbet der fast tidligere eller 

på grunn av avløsningsordninger.  

Informantenes narrative repertoar besto av historier om vold og trusler de selv hadde blitt 

utsatt for, men også om hendelser de hadde sett eller hørt om fra kollegaer. Noen hadde vært 

utsatt for flere hendelser, andre hadde vært utsatt for noen få. Alle berettet om minst én 

hendelse av mildere eller alvorligere karakter de hadde blitt utsatt for. Noen hadde 

vanskeligheter med å fortelle om konkrete episoder: «hendelsene går inn i hverandre», «det er 

så lenge siden» eller «alt går så fort», kunne informantene si. Noen ga derfor mer generelle 

beretninger om vold og trusler mot tjenestemenn på Trandum. Historiene handlet imidlertid 

ikke bare om vold og trusler mot transportledsagere. I intervjuene snakket de også om volds- 

og trusselhendelser mellom internerte, mens andre trakk frem internertes selvskading og 
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selvmordsforsøk. De snakket også om hvordan de forebygget hendelser, om hvordan de klarte 

å avverge det som potensielt kunne ha blitt en volds- eller trusselhendelse, og hvordan de 

arbeidet for å sørge for at vold og trusler mot transportledsagere og andre internerte ikke 

skulle skje. Når jeg i denne oppgaven skriver om transportledsagernes fortellinger om vold og 

trusler, inngår også de overnevnte historiene i definisjonen, da også disse uttrykker noe om 

transportledsagernes forståelser av internertes vold og trusler mot dem på utlendingsinternatet.  

 

Gjennomføring av intervjuene  

Intervjuene ble gjennomført i desember 2019 og januar 2020 på lukkede kontorer på 

Trandum. Intervjuene ble foretatt i informantenes arbeidstid, men ledelsen ved 

utlendingsinternatet sørget for at vaktene ble dekket av avlastere mens intervjuene pågikk. 

Intervjuenes lengde varierte, hvor det korteste varte i 40 minutter og det lengste i 86 minutter. 

Gjennomsnittlig varte intervjuene i 70 minutter, og de ble alle tatt opp på bånd etter 

informantenes godkjennelse. Før intervjuene sendte jeg et informasjonsskriv med 

samtykkeerklæring til en av avsnittslederne som vedkommende skulle distribuere til 

informantene, og de skrev alle under på et tilsvarende, medbrakt skjema før intervjuene 

startet. Intervjuene begynte med at jeg fortalte litt om prosjektet og hvordan jeg ville håndtere 

og sikre informasjonen og opplysningene fra intervjuet. Siden jeg med den narrative 

tilnærmingen kom til å spørre om volds- og trusselhendelser de hadde erfart eller hørt om, var 

jeg nøye med å understreke at jeg ikke ville at de skulle nevne navn på internerte eller andre 

ansatte av personvernhensyn, eller oppgi annen taushetsbelagt informasjon.  

For i størst mulig grad å kunne gripe hvordan transportledsagerne forsto internertes vold og 

trusler, samt deres fremstilling av seg selv, la jeg opp til semistrukturerte intervjuer. 

Intervjuguiden var veiledende i den forstand at den fungerte som et planleggingsverktøy for å 

sørge for at vi dekket momenter som jeg anså som relevante for kunne belyse 

transportledsagernes forståelser av internertes vold og trusler. Likevel var det åpent for at 

informantene kunne trekke frem og utbrodere forhold de selv syntes var viktige eller 

interessante. 

Under intervjuene spurte jeg om volds- og trusselepisoder de enten selv hadde opplevd, vært 

vitne til eller hørt om. Under intervjuene brukte jeg begrepene «vold» og «trusler», men jeg 

uttrykte ikke hva jeg la i begrepene, da jeg ønsket å se hvordan informantene konstruerte en 

mening med begrepene og hvilke erfaringer de forbandt med disse. Selv om jeg spurte om 
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«vold» og «trusler» fortalte også transportledsagerne historier som innebar negative uttalelser 

og fysisk atferd mot transportledsagerne eller andre hendelser preget av uro uten at de ble 

omtalt som vold og trusler. Oppfølgingsspørsmålene var rettet mot å utbrodere historiene 

videre med fokus på de omtalte hendelsene og hvordan de opplevde disse. Jeg la opp til en litt 

«naiv» intervjustil hvor jeg kunne stille spørsmål ved ting som for mange kan virke 

innlysende. Transportledsagerne kunne for eksempel si at det opplevdes som mer belastende å 

motta trusler som «gikk på» familien enn trusler som omhandlet en selv. Selv om dette kan 

virke selvsagt for mange, spurte jeg likevel om hvorfor, da jeg først og fremst ønsket å 

undersøke transportledsagernes egne tanker og resonnementer rundt dette, og ikke bare ta det 

for gitt at vi delte samme forståelse av hvorfor det oppleves sånn.   

 

Kunnskapsproduksjon  

Når vi gjennomfører undersøkelser ønsker vi å oppnå sikker, dekkende og relevant kunnskap 

om forholdene vi studerer. For å nå frem til en slik kunnskap, stilles det flere vitenskapelige 

kvalitetssikringskriterier til undersøkelsen, deriblant at studien avdekker det den sier den skal 

avdekke, og at andre forskere kan kunne komme frem til det samme. Det har blitt argumentert 

for at visse kvalitetskrav ikke nødvendigvis bør anvendes ved kvalitative studier, da de har 

blitt utformet for kvantitativ forskning (Halvorsen, 2008, s. 72). Men også innenfor kvalitativ 

forskning virker den narrative tilnærmingens forståelse av vitenskapelig kunnskap å skille seg 

noe fra andre tilnærminger. Noen kommenterer om det narrative perspektivets 

grunnantagelser om kunnskap og kunnskapsgenerering er dermed på sin plass.  

For å kunne si noe sikkert om fenomenet en studerer, har et validitetskrav om at forskere må 

forsikre seg om at informantene snakker sant, stått sentralt. Forskere bør ikke nødvendigvis 

stole blindt på informasjonen informantene gir dem, har det blitt understreket. Kriminelle kan 

lyve om sine lovstridige handlinger, institusjonaliserte som er rekruttert gjennom 

institusjonsledelsen kan tildekke sannheten for å fremstille institusjonen i best mulig lys 

(Sandberg, 2010, s. 449), og folk med kontrollansvar kan ha interesse av å lyve om de 

faktiske forhold da ting ikke alltid er sånn de burde være (Becker, 1967, s. 242). Om 

offerberetninger spesielt har det blitt hevdet at disse kan være selvtjenende, partiske og preget 

av hukommelsessvikt (Friis mfl., 2020, s. 8), i tillegg til det Colins (2008, s. 4) skriver om at 

folk generelt er dårlige til å oppfatte detaljer og konteksten for voldelige og truende hendelser. 

Den narrative tilnærmingen utfordrer imidlertid en positivistisk forståelse av sannhet 



30 

 

(Sandberg, 2010). Med denne tilnærmingen forstås historier som å si noe ut over hva 

informanten eksplisitt kommuniserer (Riessman, 2012, s. 368). Tale forstås som handling, i 

betydning at vi bruker språket til å utføre mer eller mindre bevisste oppgaver (Sandberg, 

2010, s. 455). Om voldshistorier spesielt, skriver Sandberg mfl. (2015, s. 1172) at de blant 

annet fortelles for å «report, educate, transmit meaning, create order, construct identity, 

uphold culture, integrate and deal with experiences, explore taboos and entertain both 

storyteller and audiences.» 

Fortellingenes oppgaver eller arbeid gjøres imidlertid ikke i et sosialt vakuum. Den narrative 

tilnærmingen bygger på en antagelse om at fenomeners mening skapes i interaksjon mellom 

mennesker. Historiefortelling forstås som en kollaborativ prosess – kunnskap og mening 

skapes i samarbeid mellom forteller og publikum (Holstein & Gubrium, 2003). Historiene vi 

forteller er inspirert av våre erfaringer, men er samtidig konstruert på sosialt og normativt 

passende måter for å kunne fremstå på den måten vi ønsker for et bestemt publikum (Presser, 

2009). Det følger av dette at innsikten som kommer frem ved bruk av intervjuer, vil være 

kunnskap som er formet i samhandling mellom intervjuer og informant. Historiene 

transportledsagerne forteller under intervjuene vil dermed være begrenset og muliggjort av tid 

og sted for intervjuet, intervjuformatet og undertegnede som samtalepartner (McAlpine, 2016, 

s. 40). Ikke minst vil fortellingene og meningsskapingen være tilpasset oppgavens tema. 

Presser (2004, s. 82) skriver at man som intervjuer gjør «social problems work», hvor man 

gjennom valg av tema og spørsmålsstilling kategoriserer noen fenomener eller personer som 

sosiale problemer. Å intervjue informantene om internertes vold og trusler mot 

transportledsagerne på Trandum innebar at jeg på eksplisitte og implisitte måter fremstilte 

vold og trusler som et problem ved utlendingsinternatet, og dermed de internerte som 

«problematiske». Så var det opp til informantene å bekrefte eller avkrefte min 

problemdefinisjon. Enda den semistrukturerte intervjuguiden la opp til at informantene kunne 

trekke frem forhold de selv mente var viktige, kommer man ikke bort fra at jeg i intervjuet 

konstruerte fortellingsparametere og ba informantene om å respondere innenfor disse (Presser, 

2004, s. 82). På den måten blir jeg en viktig medprodusent av det empiriske materialet.  

Forståelsen av kunnskap og mening som kontekstuelt og skapt i fellesskap av informant og 

intervjuer, har også betydning for det vitenskapelige kravet om reliabilitet. Når mening forstås 

som skapt gjennom samhandling som er situert i en bestemt sosial kontekst, og ikke som noe 

individuelt og stabilt i eller ved informanten (Moen, 2013, s. 45), betyr dette at andre 

interaksjoner i andre kontekster vil kunne lokke frem andre forståelser transportledsagerne har 
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av internertes vold og trusler. Den narrative tilnærmingen er opptatt av at en uttalelse ikke har 

én riktig og objektiv mening (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 238). Utsagn kan tolkes på 

forskjellige måter, og forståelsene av internertes vold og trusler jeg presenterer i denne 

oppgaven, vil muliggjøres og begrenses av min egen eksponering for bestemte analysemåter 

og mitt eget narrative repertoar (Brookman, 2015, s. 229). På denne måten må oppgavens 

siktemål ikke forstås som et forsøk på å avdekke «sannheten» om internertes vold og trusler 

mot transportledsagere på Trandum. Oppgaven må heller sees som et bidrag til en bredere 

fortolkning av transportledsageres meningsskaping av internertes vold og trusler med 

utgangspunkt i informantenes beskrivelser under intervjuene på Trandum (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 239).  

 

Intervjuanalyse  

Intervjuene ble transkribert med transkriberingsverktøyet f4transkript. Som Kvale og 

Brinkmann (2015, s. 78) skriver, har talespråket og skriftspråket forskjellige egenskaper, noe 

som gjør at ordrette intervjutranskripsjoner potensielt kan virke nedgraderende på grunn av 

det muntlige språkets spontane form (2015, s. 214). Selv om det var et mål å beholde mest 

mulig av det originale språket, blant annet fordi informantenes språk og valg av ord er spesielt 

viktig for enkelte tilnærminger til den narrative analysen (Riessman, 2008), anså jeg det 

likevel som nødvendig å gjøre noen grep i omgjøringen fra tale til tekst. Oppstykket tale hvor 

informanten begynte på samme setning to ganger har jeg renskrevet. I intervjuene vekslet 

informantene mellom å kalle de som er institusjonalisert på Trandum for «internerte» og 

«innsatte», men i intervjusitatene har jeg valgt å skrive «internerte» i alle tilfeller hvor 

informantene sikter til denne gruppen. I prosjektutformingen brukte jeg «innsatte» som 

begrep, men etter at det ble påpekt i et intervju at det hadde skjedd en begrepsendring (Prop. 

126 L (2016–2017), førte både dette intervjuet og senere intervju til at både dem og jeg 

varierte mellom å si internerte og innsatte. Siden oppgaven flere ganger omtaler 

fengselsforskning, har jeg valgt å skille mellom innsatte i fengsel og internerte på Trandum 

for en ryddigere fremstilling.  

For å belyse hvordan transportledsagerne forsto internertes vold og trusler mot tjenestemenn 

på Trandum og hvordan de fremstiller seg selv, valgte jeg å foreta en narrativ analyse. Som 

nevnt i teorikapittelet, er det uklarheter om hva en skal regne som et narrativ. Noen har en 

avgrenset og spesifikk forståelse, og definerer narrativer som personlige historier om tidligere 



32 

 

erfaringer og opplevelser som er unike for fortelleren (Georgakopoulou, 2006, s. 123). 

Georgakopoulou (2006) tar imidlertid til orde for en bredere forståelse av narrativer, hvor 

blant annet fragmenter av en fortelling, fortellinger om hypotetiske hendelser og det å unnlate 

å fortelle også bør inkluderes i definisjonen. Og det er en slik bredere forståelse av narrativer 

jeg også har valgt å legge til grunn i denne oppgaven. For veldig mange av fortellingene i 

intervjuene på Trandum ble nettopp presentert som fragmenter av historier. Informantenes 

fortellinger ble først gitt en selvstendig analyse, før jeg deretter sammenlignet dem med 

hverandre for å gripe erfaringer som holdt seg på tvers (Henriksen & Bengtsson, 2018, s. 

105).  

Narrativ analyse er en sekkebetegnelse for metoder som tar utgangspunkt i å tolke fortellinger 

(Riessman, 2008, s. 11). Den analytiske tilnærmingen i denne oppgaven er inspirert av 

Riessmans (2008) analytiske posisjoner, med vekt på tematisk, strukturell og dialogisk 

narrativ analyse. Oppgavens første forskningsspørsmål om hvordan transportledsagerne 

konseptualiserer volden og truslene belyses med inspirasjon fra både den tematiske og den 

strukturelle narrative analysen. I den tematiske narrative analysen står fortellingens innhold 

sentralt, og fokuset er på hva fortelleren eksplisitt sier og hva som er fortellings mening og 

poeng (Riessman, 2008; Sandberg, 2018). Denne analysetilnærmingen er imidlertid mindre 

opptatt av språk, noe som har ført til at jeg også har latt meg inspirere av den strukturelle 

narrative analysen. Med denne tilnærmingen er man opptatt av fortellingens form og språk, og 

man undersøker hvordan informantene benytter seg av narrative ressurser for å formidle 

mening (Riessman, 2008; Sandberg, 2018). Gjennom å analysere sentrale tema i 

transportledsagernes fortellinger, sammen med transportledsagernes språkbruk, vil jeg i 

kapittel 6 analysere hvordan informantene tilskriver mening til begrepene vold og trusler, 

altså deres definisjonsarbeid. Analysetilnærmingen til forskningsspørsmålet om hvordan 

informantene forklarer vold og trusler som internerte retter mot transportledsagerne er 

inspirert av den tematiske narrative analysen. Her ser jeg på hvilke temaer, altså hvilke 

grunner informantene trekker frem i fortellingene om internertes vold og trusler mot 

transportledsagere, hvilket gjør det mulig for meg å se etter likheter og forskjeller i 

forklaringene som fremgår mer eller mindre eksplisitt i fortellingene.  

Forskningsspørsmålet om transportledsagernes selvfremstillinger, som jeg i kapittel 8 har 

valgt å kalle identiteter, analyseres med inspirasjon fra den dialogiske narrative analysen. 

Oppmerksomheten er rettet mot hvilke «symbolske stemmer» vi hører i fortellingene 

(Riessman, 2008; Sandberg, 2018). Sandberg mfl. (2015, s. 1168–1169) skriver at lovbrytere 
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ikke diskuterer lovbruddene sine på uniforme og konsistente måter, men at fortellingene heller 

er komplekse, noen ganger motstridende, og forandrer seg etter omstendighetene for 

historiefortellingene. Dette samme kan sies å gjelde for transportledsagernes historier. Som 

jeg skrev om den poststrukturalistiske forståelsen av identitet i forrige kapittel, kan 

informantene trekke veksler på flere kulturelle diskurser for å fremstille et foretrukket selv 

(Sandberg, 2010, 2013). Narrativene som eksisterer på utlendingsinternatet og storsamfunnet 

for øvrig, utruster altså fortellerne med en rekke forståelsesrammer som gir dem en mulighet 

til å tilpasse historiene og evalueringene av internertes vold og trusler for å fremstille seg selv 

på den måten de ønsker (Riessman, 2003; Sandberg, 2018). Dette gjør at flere «symbolske 

stemmer» kan komme til uttrykk i en og samme fortelling (Brookman, 2015, s. 213). I stedet 

for å se etter fortellernes sammenhengende «jeg», vil jeg med utgangspunkt i den dialogiske 

narrative analysen undersøke hvilke selvfremstillinger eller yrkesidentiteter som kommer til 

uttrykk gjennom informantenes fortellinger.  

Analysen og kodingen av intervjumaterialet var både teoridrevet og eksplorerende, og ble 

foretatt i flere stadier. Jeg begynte først med å lese gjennom datamaterialet for å skaffe et 

inntrykk av hva transportledsagerne vektla i intervjuene, hvor jeg noterte meg sentrale temaer 

i beretningene. Deretter delte jeg analysearbeidet inn i tre stadier i tråd med oppgavens 

forskningsspørsmål. Først la jeg vekt på forskjellige poenger, sammen med 

transportledsagernes språkbruk, som kunne si noe om informantenes forståelser av begrepene 

vold og trusler. Her fremgikk det at transportledsagerne vektla flere momenter – som kom til 

uttrykk både eksplisitt og implisitt – i vurderingene av hva de anså som vold og trusler og i 

vurderingene av hendelsenes alvor. Ved den andre gjennomgangen kodet jeg for 

informantenes forklaringer på hendelser som de hadde klassifisert som vold og trusler. Mens 

de to sistnevnte stadiene krevde en nærlesning av datamaterialet, fordret det siste stadiet hvor 

jeg så på transportledsagernes identiteter at jeg løftet blikket. Her så jeg på hva de la vekt på 

og prøvde å fremstille seg selv som, hvor noen sentrale kategorier var «forebygging», 

«interaksjon med internerte», «sikkerhet», «ivaretakelse» og «kollegialt samarbeid».  

 

Forskningsetiske hensyn  

Prosjektet ble i november 2019 godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD) og av 

avdelingslederen ved utlendingsinternatet på Trandum på vegne av politimesteren. 

Intervjudeltakerne ble tilsendt et informasjonsskriv med beskrivelser av prosjektets formål og 
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prosessen for behandlingen av opplysningene fra intervjuene. Dette ble i tillegg gjennomgått 

innledningsvis i intervjuene for å sørge for at de var innforstått med hva deres deltakelse ville 

innebære. Intervjuene ble gjennomført med utgangspunkt i transportledsagernes frie og 

informerte samtykke. Siden de ble rekruttert til intervjuet gjennom en overordnet 

avsnittsleder, var jeg nøye med å understreke at de sto fritt til å trekke seg fra studien uten at 

det ville medføre negative konsekvenser for dem. De ble også informert om at avsnittslederen 

ikke ville få vite hvem som hadde trukket seg, da alle deltakerne ville bli anonymisert i 

oppgaven. At samtykket var tilstrekkelig informert var særlig viktig på grunn av at 

intervjuene ville omhandle temaer som det potensielt kunne være sårt og belastende å snakke 

om, og kanskje særlig vanskelig når de skulle snakke om forhold ved en institusjon de fortsatt 

arbeidet ved (Bosworth & Kellezi, 2017, s. 243). Jeg var derfor under hele studieprosessen 

tydelig på at det var internertes vold og trusler mot transportledsagere på Trandum studien 

skulle omhandle.   

Det at utvalget i oppgaven består av transportledsagere rekruttert gjennom avsnittsledere ved 

Norges eneste lukkede utlendingsinternat, fordret ekstra påpasselighet med anonymisering for 

å sørge for intervjudeltakerne verken ville bli identifisert utenfor eller innenfor 

utlendingsinternatet (Skilbrei, 2019, s. 125). På grunn av at jeg fikk tildelt informanter av en 

avsnittsleder og at intervjuene ble gjennomført på utlendingsinternatet i informantenes 

arbeidstid, har jeg gjort noen grep for ikke å avsløre hvem av transportledsagerne som sa hva i 

intervjuene. Av anonymitetshensyn har jeg unnlatt å knytte identifiserende variabler som 

kjønn, alder, ansiennitet eller avdelingen de jobber ved, til transportledsagerne i oppgaven. 

Som tidligere nevnt, hadde alle informantene erfaringer med arbeid på flere av avdelingene på 

utlendingsinternatet, og kunne fortelle historier fra både egen og andre avdeling(er). Selv om 

noen av historiene vil kunne avsløre hvilken avdeling hendelsen fant sted på, avslører den 

ikke transportledsageren, da historien ikke nødvendigvis er fra avdelingen hvor 

vedkommende jobbet på intervjutidspunktet. Av samme grunn skiller jeg heller ikke mellom 

kjønn. Selv om utvalget besto av både menn og kvinner, har jeg valgt å omtale alle 

informantene som menn videre i oppgaven. Dette skyldes at det var en liten overvekt av menn 

i utvalget, men også at «tjenestemann»-begrepet gjør det mer leservennlig å bruke «han» om 

de deltakende transportledsagerne. Videre er informantene gitt fiktive navn som ble hentet fra 

en liste over de 10 mest populære guttenavnene i undertegnedes fødeår, og som ble tilfeldig 

fordelt mellom informantene. Enkelte opplysninger har jeg sett meg nødt til å utelate fra 
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oppgaven da de vil være indirekte identifiserende blant de overordnende og andre kollegaer 

på utlendingsinternatet.  

Et annet forskningsetisk hensyn knytter seg til valget om å undersøke internertes vold og 

trusler fra ett perspektiv, nærmere bestemt transportledsagernes perspektiv. På samme måte 

som Ugelvik (2011, s. 53) skriver om forskerrollen ved fengselsforskning, vil man også ved 

studier av utlendingsinternater «tråkke» inn i flere konflikter, deriblant «konflikten» eller det 

skjeve maktforholdet mellom ansatte og internerte. Hendelsene oppgaven handler om 

involverer nødvendigvis to eller flere parter, og disse kan ha ulike oppfatninger og 

fortolkninger av volds- og trusselhendelser på utlendingsinternatet. Valget om å belyse volds- 

og trusselsituasjonen på Trandum fra den overordnede parts perspektiv, kan med Becker 

(1967) kritiseres for en partiskhet i transportledsagernes favør, da man ifølge han aldri opptrer 

upartisk som forsker. Når en oppgave om internertes vold og trusler mot transportledsagere 

kun belyses fra de overordnedes side, risikerer man å akseptere det Becker kaller 

troverdighetshierarkiet. Troverdighetshierarkiet sikter en rådende forståelse om at de 

overordnedes beretninger vil danne et «riktigere» bilde av situasjonen, på grunn av at de 

underordnede av ulike grunner kan ha interesse av å forvrenge informasjonen (Becker, 1967). 

Jeg deler imidlertid Lieblings (2001) standpunkt om at man må kunne undersøke de med 

kontrollansvar uten at dette betyr at jeg ikke tar de internerte på alvor. Vel så viktig i denne 

sammenheng er at jeg ikke er interessert i om hendelsene skjedde som transportledsageren 

forteller eller hva som årsakene til og intensjonen bak handlingene. Jeg er heller opptatt av 

hva disse beretningene belyser om forskjellige forståelsesmåter av internertes vold og trusler, 

og hva det å fortelle om disse hendelsene «gjør» for fortellerne.  

I tillegg til at man blander seg inn i det skjeve maktforholdet mellom internerte og ansatte, vil 

også en undersøkelse av internertes vold og trusler mot transportledsagere også potensielt 

innebære at man skriver seg inn i et større politisk, konfliktfylt felt. Utlendingskontrollen 

generelt, og utlendingsinternater spesielt, er politisk omstridt. Bosworth og Kellezi (2017, s. 

243) gjør oss oppmerksomme på at man kan bli kritisert for å legitimere bruken av 

utlendingsinternater når man velger å forske på disse institusjonene. Det at bruken av 

utlendingsinternater er politisk betent, påpeker de, gjør at man fort kan nærme seg normative 

spørsmål om hvorvidt det er riktig å plassere mennesker på lukkede institusjoner på grunn av 

deres oppholdsstatus. Ved å fokusere på internertes vold og trusler, risikerer jeg å rette et 

ekstra fokus på utlendingenes farlighet. En slik undersøkelse kan potensielt bidra til 

legitimeringen av den diskursive sammenkoblingen mellom utlendinger og farlighet 
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(Johansen mfl., 2013, s. 14), og derigjennom nøre opp under forståelsen om at disse er folk vi 

må vernes mot. Ved å spørre etter episoder med vold og trusler på utlendingsinternatet, 

danner jeg en arena som kanskje i større grad legger opp til konstruksjoner av internerte som 

farlige og transportledsagerne som strengt sikkerhetsorienterte i tråd med Halls (2010, 2012) 

funn. Samtidig er det viktig å merke seg at intervjuet er en arena med minst to aktive parter – 

informantene er også aktive (Gubrium & Holstein, 2012). De kan utfordre det jeg sier, noe de 

også gjorde. I intervjuene trakk de stadig frem en forståelse av at det var få volds- og 

trusselhendelser på Trandum, og at de aller fleste internerte ikke er voldelige eller truende på 

noe vis. Likevel anså jeg det som viktig å undersøke dette fenomenet da faktiske eller mulige 

volds- og trusselhendelser kan prege relasjonen mellom ansatte og internerte, med 

konsekvenser for både ansattes og internertes sikkerhet og trivsel på utlendingsinternatet 

(Puthoopparambil mfl., 2015).  
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6 Konseptualiseringer av vold og trusler  

Vold og trusler er tvetydige begreper og kan konseptualiseres på forskjellige måter både av 

fagfolk og legfolk. Handlinger er ikke vold eller trusler, men blir det ved at vi definerer dem 

som det (Christie, 2004). Hva transportledsagere regner som vold og trusler fra internerte mot 

deres yrkesgruppe på Trandum vil dermed kunne variere. I dette kapittelet analyserer jeg 

transportledsagernes defineringsarbeid, og undersøker hvordan de narrativt tilskriver mening 

til egne og kollegaers erfaringer ut fra hva de fortalte om internertes vold og trusler mot 

tjenestemenn i intervjuene.  

I intervjuene snakket informantene om flere hendelser som innebar en form for uro eller 

aggresjon på utlendingsinternatet, uten at de nødvendigvis omtalte disse hendelsene som vold 

eller trusler mot transportledsagere. De fortalte om hendelser som varierte fra det de betraktet 

som mer bagatellmessige handlinger og uttalelser, til alvorligere former for vold og trusler. I 

tillegg snakket de også om hypotetiske muligheter for å eksemplifisere hva de betraktet som 

vold og trusler og hvordan de graderte alvoret av disse hendelsene. Analysen viser de 

forskjellige måtene informantene gir til mening volds- og trusselbegrepet på Trandum. I 

historiene om hendelser som hadde skjedd på utlendingsinternatet og i beretningene om 

hendelser som kunne tenkes å skje, holdt de ofte vold og trusler adskilt fra hverandre. Selv om 

en hendelse kan bestå av forskjellige handlinger (Hammerlin & Rokkan, 2012), noe som betyr 

at vold og trusler kan forekomme i en og samme hendelse, skilte likevel informantene i stor 

grad mellom å fortelle historier om vold og å fortelle historier om trusler. Fortellingene er 

dermed gruppert inn i to hovedgrupper: (1) voldsnarrativer og (2) trusselnarrativer. Enda 

hovedtendensen var å holde vold og trusler adskilt, inkluderte noen av fortellingene begge to. 

Distinksjonen mellom narrativene betyr derfor ikke at hendelsene enten passet i den ene eller 

andre hovedgruppen, men det er heller gjort av analytiske hensyn.  

I det følgende vil jeg belyse informantenes konseptualiseringer av de internertes vold og 

trusler. Ofte kom disse til syne gjennom fragmenter av historier, fortrinnsvis i form av 

evalueringer av hendelser som hadde skjedd eller som kunne tenkes å skje på Trandum. Under 

analyserer jeg hvordan informantene gir mening til hendelser på utlendingsinternatet i relasjon 

til voldsbegrepet. Jeg starter med å si noe om hva som kjennetegner voldsnarrativene, for så å 

belyse informantenes «kriterier» for anvendelsen av begrepet og deretter trekke frem 

momenter som spiller inn i alvorsvurderingen av disse hendelsene. Tilsvarende gjøres så med 

trusselnarrativene.    
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Voldsnarrativer   

I intervjuet med en av transportledsagerne på Trandum ble det sagt følgende:  

JOAKIM: Og jeg skjønner jo at mitt nivå for hva jeg betrakter som vold og trusler er ganske 

høyt, da, kontra kanskje hva det var før ikke minst, og hva til og med samboeren min ville 

syntes eller noen andre som ikke jobber i denne situasjonen.  

TINE: Hva kommer det av at du betrakter det litt annerledes?  

JOAKIM: Forventning. Jeg forventer det her. Det er en del av jobben at det skjer. Vi er trent 

for det. Vi skal kunne takle det. 

Voldsnarrativer er historier hvor transportledsagerne eksplisitt eller implisitt tar utgangspunkt 

i voldsbegrepet når de tilskriver mening til hendelser med internerte på utlendingsinternatet. I 

disse historiene nyanserer, differensierer, rangerer og sammenligner informantene erfarte og 

hypotetiske hendelser for å uttrykke noe om hva de anser som vold mot transportledsagere og 

for å si noe om hendelsenes ulike alvorsgrad. Joakims uttalelse illustrerer voldsbegrepets 

kontekstavhengighet, og at volden får sin mening og betydning innenfor et spesielt 

meningssystem. Flere av informantene fortalte at utlendingsinternatet er en særegen 

institusjon som passer på mennesker i en vanskelig situasjon. Det at de internerte på grunn av 

dette kan få en «reaksjon», er noe de både forventer og er trent for å kunne håndtere på en 

minst mulig inngripende måte. Informantenes individuelle meningsskapinger skjer dermed i et 

større samspill med roller og forventninger på utlendingsinternatet, og, som dette kapittelet vil 

vise, i relasjon til kulturelle diskurser i storsamfunnet (Loseke, 2007; Sandberg, 2010).  

Den klare uttalelsen blant alle transportledsagerne i denne studien var at det var relativt lite 

vold på Trandum. Kristoffers kommentar er et eksempel på dette:   

Det må sies at det er relativt lite vold fra de internertes side her. Det er det. Når man ofte hører 

hvordan det kan være i fengsler eller arrester, så opplever man nok her at vold og trusler fra de 

internerte er tidvis … Det er mindre av det her enn det du kanskje ville ha trodd, da. 

Enda det var få voldshendelser rettet mot transportledsagerne på Trandum, kunne de likevel 

trekke frem noen episoder. Magnus, en annen transportledsager, understreket følgende: «Nå 

håper jeg ikke at jeg fremlegger det her som at det er dagligdags at de flyr … For det er det 

ikke. Det er det ikke. Men vi har hendelser, da.» Jeg vil dermed se nærmere på hva disse 

«hendelsene» innebærer ut fra hvordan de ble fremstilt i intervjuene.  
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Slag, spark og bitt  

En utbredt konseptualisering av voldsbegrepet er dannet av Isdal (2018), som deler vold i fem 

hovedformer: fysisk, psykisk, seksuell, materiell og latent vold. Alle informantene virket først 

og fremst å forbinde voldsbegrepet med den fysiske formen, som de forbandt med handlinger 

som berører eller forsøker å berøre transportledsagerens kropp. Mange av historiene om 

voldshendelser de enten hadde opplevd, sett eller hørt om, handlet om at internerte hadde 

utsatt transportledsagerne for slag, spark, albue i ansiktet, kloring og biting, klyping, dytting, 

riving eller at de hadde «flydd på» transportledsagerne. Dette var handlinger 

transportledsagerne i sine fortellinger var mer tilbøyelige til å omtale som vold, og som i 

utgangspunktet ga mindre rom for alternative fortolkninger. Magnus gjorde dette klart da han 

sa: «Altså at de flyr på en tjenestemann, det er helt uakseptabelt. Da tar vi de ut [og plasserer 

dem på sikkerhetsavdelingen].» Han trekker en «absolutt grense», for å låne Iversen og 

Rymoens (2016) ord, for handlinger hvor den høyere takhøyden for hvilke handlinger de skal 

tolerere, stopper. Kristoffers beretning tyder også på en lignende forståelse om at enkelte 

handlinger skal klassifiseres som vold:  

Den albuen jeg fikk i ansiktet var jo i forbindelse med at jeg tok han med ut. Ja, det var jo 

vold. Det er ikke noe diskusjon, men det fikk ikke noen konsekvenser for meg, liksom. Det 

gjorde meg ikke noe usikker eller noe sånt. Det gjorde ikke det. 

I enkelte situasjoner virker dermed anvendelsen av voldsbegrepet å henge sammen med 

voldshandlingens natur (Åkerström, 2002, s. 530), altså at visse handlingstyper hadde lettere 

for å bli forstått som vold. Likevel var det ikke alltid tilfellet at de overnevnte 

handlingstypene ble omtalt som vold av transportledsagerne. For på samme måte som det 

Stefansen og Smette (2006, s. 36) skriver i forbindelse med fortolkninger av hendelser som 

voldtekt, er også begrepsfestingen av handlinger som vold en del av en komplisert 

fortolkningsprosess hvor kulturelle forestillinger er av stor betydning. De kulturelle 

forestillingene blir imidlertid ikke nødvendigvis eksplisitt adressert av informantene, men de 

danner ofte bakteppet til transportledsagernes historier og meningsskaping (Sandberg, 2009, s. 

527). En av de rådende kulturelle konstruksjonene om vold, skriver Åkerström (2002, s. 527), 

stiller krav om at det skal foreligge intensjon og ansvar hos voldsutøver og skade på den 

fornærmede for at hendelser skal defineres som vold. Joakim var en av de få som ga eksplisitt 

uttrykk for at intensjon var et viktig moment i defineringsarbeidet av hendelser som vold. 

Som svar på et spørsmål om forhold som påvirket hva han kalte vold, svarte han:  



40 

 

Det er intensjon. Det er personens intensjon. For, som sagt, hvis vi ser at det bare er noen som 

reagerer i blinde og frustrasjon, som jeg følte hun damen gjorde når hun prøvde å bite meg, for 

hun så meg ikke heller, hun var bare helt ‘der’. Og noen som da helt konkret liksom står som 

sagt på sikkerhetsavdeling og vil pælme maten i fjeset ditt. Det er to vidt forskjellige ting.  

Joakims uttalelse støtter Green og Pembertons (2017) argument om at intensjon er helt sentral 

for offeropplevelsen, enda det bør bemerkes at ingen av informantene brukte «offer» om seg 

selv eller kollegaer i fortellingene. Likevel var ikke tilstedeværelsen eller fraværet av 

intensjon helt avgjørende for klassifiseringen av hendelser som vold. Joakims fremstilling av 

den kvinnelige internerte som «i blinde og frustrasjon» hadde forsøkt å bite ham var preget av 

en viss ambivalens. Tidligere i intervjuet ble denne situasjonen omtalt som en 

«voldshendelse» han hadde vært utsatt for på Trandum, men hvor han presiserte at handlingen 

«var veldig forståelig i situasjonen hennes.» Det at han først kalte hendelsen for vold, for 

senere å gi uttrykk for at hendelsen falt utenfor grensene for vold på grunn av en manglende 

intensjon om å skade, er et eksempel på det kompliserte feltet av kategoriseringer som 

fortolkninger av voldshendelsene er en del av (Stefansen & Smette, 2006, s. 36). Denne 

ambivalensen belyser det Sandberg (2010, 2013) skriver om at fortellinger trekker veksler på 

flere, noen ganger motstridende kulturelle diskurser, for å konstruere mening til egne 

erfaringer – i dette tilfellet kulturelle forestillinger om voldens natur og forestillinger om 

intensjon. Den inkonsistente forståelsen av hendelsen reflekterer at transportledsagerne 

befinner seg i et mangefasettert meningsunivers som utruster dem med ulike diskursive 

ressurser for å gi mening til hendelsene de erfarer med internerte på Trandum. 

I andre fortellinger kunne transportledsagerne fortelle at de hadde blitt slått og sparket, men 

hvor de likevel ikke betegnet disse handlingene som vold. I intervjuet med Magnus fortalte 

han om volds- og trusselhendelser han hadde opplevd på utlendingsinternatet. Hendelsene 

inkluderte spytting, trusler om at de internerte skulle drepe alle som kom innenfor celledøra 

og at de skulle fly på ham. Han hadde imidlertid aldri blitt «flydd på». Etter å ha ramset opp 

disse hendelsene, sa han:  

At det er noen som har flydd på meg, nei, det har jeg ikke opplevd sånn sett. Men at vi må gå 

inn å bruke makt på folk, ja, det har jeg … Igjen da, så er det … Det har vært noen slag her og 

der, aldri slått i ansiktet, slått sånn sett, men det har vært noe sparking og sånne ting.  

Etter å ha nevnt noen eksempler på vold og trusler, skiftet han vektlegging ved å snakke om 

situasjoner hvor de hadde måttet «gå inn å bruke makt på folk». Det var i den forbindelse han 
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nevnte slag og spark. På et oppfølgingsspørsmål om han hadde blitt slått og sparket flere 

ganger, fortalte han: 

Ja, men altså det har vært litt sånn … Så er det sånn i kampens hete at du … Som jeg har tenkt, det 

er ting som … OK, det må jeg faktisk regne med hvis vi går inn for å ta noen, så er det mye armer 

og bein som går. Hvis du får deg en, så er jo ikke det … Så tenker jeg, det er nok ikke vondt ment. 

I disse uttalelsene bruker ikke Magnus begrepet vold om sine erfaringer. I motsetning til de 

første hendelsene han omtalt, var det litt mer usikkerhet rundt hva disse handlingene skulle 

klassifiseres som. I stedet for å bruke voldsbegrepet kalte han det heller situasjoner hvor de 

«må gå inn å bruke makt på folk» eller at det er «mye armer og bein som går» i kampens hete. 

Magnus sin reservasjon mot voldsbegrepet i disse situasjonene kan tolkes i lys av 

dominerende kulturelle forestillinger, deriblant den samme kulturelle forestillingen om 

intensjon, ansvar og skade, som nevnt over. Når en internert slår eller sparker en 

transportledsager i en holde- eller nedleggelsessituasjon, forstår ikke Magnus det som at den 

internerte mener noe vondt med handlingene sine. Den internerte har ikke til hensikt, eller 

intensjon, om å forvolde transportledsageren skade for skadens skyld. Men Magnus sin 

beretning peker også på et annet viktig moment for defineringsarbeidet, nemlig kriteriet om 

ansvar. For i tillegg til at det ikke er «vondt ment», så forteller han også om disse situasjonene 

i ordelag som viser til en større grad av samhandling, i motsetning til ensidigheten 

voldsbegrepet gjerne forbindes med (Åkerström, 2002, s. 528). Dette er også fremtredende 

hos Markus: 

Og at man fortsetter å på en måte være fysisk, ikke nødvendigvis slåss, da, men være fysisk … 

gi fysisk motstand, da, mot å på en måte enten bli lagt ned eller bli påført håndjern eller sånne 

type ting, frem til man blir overført på sikkerhetsavdelingen, da. 

Magnus og Markus gjør subtilt bruk av språket i disse beretningene for å posisjonere både seg 

selv og den internerte delaktighet i hendelsene (Presser & Sandberg, 2015b, s. 92). Isdal 

(2018) og Åkerström (2002) peker på at bruk av ord som henspiller på samhandling mellom 

flere parter – i dette tilfellet «bruke makt på folk», «i kampens hete», «slåss» og «fysisk 

motstand» – kan få konsekvenser for voldsfortolkningen, da det impliserer et mindre klart 

ansvarssyn. Den kulturelle forstillingen om vold, nært knyttet til Christies (1986) begrepspar 

om det ideelle offer og den ideelle gjerningsperson, handler blant annet om at det må 

foreligge en klar rollefordeling og et entydig ansvarssyn for at handlinger skal regnes «ekte 

vold». De fysiske handlingene som Magnus og Markus forteller om er ikke uprovoserte 

handlinger transportledsagerne utsettes for, men heller noe som oppstår som følge av noe 
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transportledsageren og den internerte gjør sammen. En mulig tolkning er dermed at den 

manglende tilstedeværelsen av intensjonen om å skade og en tydelig ansvarsfordeling førte til 

at voldsbegrepet virket mindre tilgjengelig for informantene.  

En annen mulighet er å se handlingene i lys av den institusjonelle konteksten handlingene 

finner sted i. For som analysen allerede har fremhevet i forbindelse med Joakims beretning, 

uttrykte mange av transportledsagerne at de både gjennom den innledende kursrekken og 

senere øvelsesdager hadde blitt trent til å forvente, håndtere og ikke minst forebygge vold og 

andre utageringsreaksjoner fra internerte. De internertes vold mot transportledsagerne 

samsvarer derfor ofte ikke med de stereotypiske bildene av en stor, slem og fremmed 

gjerningsperson som utøver vold mot en svak person som utfører en respektabel handling på 

et sted vedkommende ikke kan klandres for å være på tidspunktet for voldshandlingen 

(Christie, 1986). I maktanvendelsessituasjonene som er beskrevet ovenfor, er ikke 

transportledsagerne uangripelige og uten skyld, og de er heller ikke svake. Magnus og Markus 

sine ordvalg henspiller heller på at det er transportledsagerne som er den sterke part i disse 

situasjonene. Som kapittel 7 vil vise, er det ulike grunner til at vold i noen situasjoner 

forventes på utlendingsinternatet, og det er en del av rollen som transportledsager å kunne 

håndtere disse situasjonene. Dette kan føre til at voldsbegrepet ikke nødvendigvis oppleves 

som en meningsbærende beskrivelse av hendelser hvor begge parter i større eller mindre grad 

er aktive, og hvor den fornærmede i utgangspunktet er den «mektige» part.  

 

Andre voldshandlinger  

Enda det var slag, spark, bitt og lignende handlinger som potensielt kan føre til synlige skader 

på transportledsagernes kropp som var hovedtemaet i voldsnarrativene, fortalte noen av 

informantene også historier om andre handlingstyper i meningsskapingen av voldsbegrepet. 

Dette var handlinger som i større grad åpnet for narrativ forhandling, og hvor det varierte 

hvorvidt informantene betraktet det som vold eller som noe annet. Den mest fremtredende 

fortellingen av disse var fortellingen om volden som ikke hadde manifestert seg (ennå). Dette 

var vold som man med Isdal kunne ha kalt latent vold, noe han definerer som «vold som 

virker bare i kraft av sin mulighet» (2018, s. 68). Ingen av informantene bruker begrepet 

latent vold om erfaringene på Trandum, men flere av historiene handlet om at det var viktig å 

være bevisst på muligheten for vold. Kristoffer var en av informantene som ga uttrykk for 

dette: 
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Ja ja. At folk har vært her etter å ha sonet for drap, ja. Så det er helt klart et voldspotensial hos 

mange av dem vi har hos oss, ja. Utagering på mottak blant annet. Mange som har blitt låst inn 

på diverse mottak som er for særskilt utagerende asylsøkere. […] Stort sett, i 99 prosent av 

tilfellene, så viser det seg at personene er helt rolige. Så det er ingen grunn til å … Hva skal 

jeg si? Ha på seg hjelmen med en gang når de kommer inn. Det trenger man ikke å gjøre, nei. 

Men at man er litt klar over potensialet som ligger i dem, da. 

Også Magnus ga uttrykk for at man ikke skulle «gå med guarden hevet hele tiden», men at 

man som transportledsager likevel måtte være bevisst på at det kunne skje. «Heldigvis så er 

det lenger mellom de gangene nå, men det kan skje og det skjer igjen», sa han. Disse 

beretningene gjenspeiler det enkelte studier av utlendingsinternater har fremhevet om 

muligheten for vold. Både Hall (2010, 2012) og Puthoopparambil mfl. (2015) fant at ansatte 

på utlendingsinternatene de studerte fryktet eller var bekymret for vold. Bekymringene 

stammet imidlertid ikke fra en faktisk fare for vold, men de var heller knyttet til muligheten 

for at det kunne skje. Det var en bevissthet om at de internerte ikke var der frivillig, og at det 

derfor var en risiko for at de ansatte kunne bli utsatt for vold. På tilsvarende måte var flere av 

informantene i denne studien opptatt av at ulike forhold knyttet til både de internertes 

situasjon og Trandum som institusjon, i noen tilfeller kunne føre til vold mot tjenestemenn på 

utlendingsinternatet. De ga imidlertid ikke uttrykk for at dette var noe de fryktet, men 

muligheten for at det kunne skje var likevel noe som preget arbeidshverdagen deres.  

I andre historier fortalte transportledsagerne om situasjoner hvor de internerte hadde slått og 

sparket i celledører, ødelagt materiell og kastet eller forsøkt å kaste ting som stoler og 

matpakker rundt på fellesskapsavdelingen. Dette kunne av noen av informantene bli omtalt 

som vold. Disse hendelsene kan belyses med Isdals (2018) begrep om materiell vold. For 

materiell vold sikter ikke bare til handlinger som er rettet mot materiell, men disse kan også 

forstås som vold mot person i situasjoner hvor man med disse handlingene søker å påvirke 

eller dominere andre gjennom handlingenes skremmende eller krenkende karakter (2018, s. 

49–51). I noen få tilfeller kunne transportledsagerne trekke frem handlinger hvor internerte 

hadde kastet stoler eller forsøkt å kaste matpakker rundt på fellesskapsavdelingen da jeg 

spurte dem om de kunne fortelle meg om noen voldshendelser på utlendingsinternatet. Men 

som oftest ble slike handlinger forstått som noe annet. For som Isdal bemerker, kan 

handlinger rettet mot materiell oppleves som alternativer til vold, hvilket jeg fant i mitt 

datamateriale. Utagerende handlinger rettet mot materiell ble i noen tilfeller forstått som 
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alternative måter internerte kunne avreagere på. En av transportledsagerne ga uttrykk for 

dette: 

Nei, ofte så får de jo bare få utløp for frustrasjonen, da. De står og hamrer litt i en celledør 

eller hva de nå gjør, så lenge de ikke skader seg selv eller ødelegger bygningsmassen. Så om 

han står og sparker i en celledør, det får 'n ofte lov til en stund, da, og så orker 'n ikke mer.  

Hamringen på celledøren forstås ikke først og fremst som en handling som har til hensikt å 

skremme, men som en måte å få utløp for frustrasjon. En annen transportledsager virket på 

den annen side å klassifisere handlinger rettet mot celledører som vold: 

TINE: Har du hørt om noen volds- og trusselhendelser, da? Noen spesielle på internatet?   

TRANSPORTLEDSAGER: Ja, på sikkerhetsavdelingen så hører du om det hele tiden, for der 

står de gjerne og så kjefter ansatte huden full, og de kaster ting gjennom luka, de sparker ned 

døra, de spytter og kliner seg inn i dritt. 

Selv om begge trekker frem handlinger rettet mot celledører, så er det bare en av dem som 

klassifiserer handlingene som vold. Men der den førstnevnte transportledsageren snakker om 

at de internerte «står og hamrer litt», fremhever han andre at «de sparker ned døra». En mulig 

tolkning er å vurdere handlingene opp mot voldsforestillingens skadekriterium (Åkerström, 

2002, s. 527), hvor det sistnevnte betegnes som vold på grunn av handlingens skadeomfang. 

En annen mulig tolkning er at han førstnevnte ser handlingene i en kontekst, i dette tilfellet 

som utløp for frustrasjon. Han andre derimot inkluderer ikke konteksten, og har derfor 

kanskje lettere for å se den materielle voldshandlingen. 

I forbindelse med materielle ødeleggelser var det særlig to hendelser som ble trukket frem av 

mange av informantene, nemlig opprørene på Trandum som fant sted i 2015 og 2017. Dette 

var situasjoner hvor det hadde «gått ordentlig gærent», som Markus sa, men som riktignok 

ikke ble omtalt som vold av noen av informantene. Markus uttalelse om at det hadde «gått 

ordentlig gærent» siktet til at dette var situasjoner som transportledsagerne ikke hadde fått 

kontroll på selv, men hvor de måtte få bistand av politi. Likevel var flere nøye med å 

understreke at disse hendelsene ikke hadde «gått ut over noen tjenestemenn», som for 

eksempel Kristoffer sa. At de likevel trakk frem opprørshendelsene i et intervju som skulle 

handle om vold og trusler mot transportledsagere, kan dermed tyde på at de også anså andre 

utfordringer enn det jeg hadde lagt opp til med min «problemdefinisjon» (Presser, 2004, s. 

83), som relevante for arbeidet deres på Trandum.  
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Voldsnarrativene inkluderte også historier om spytting og kasting av urin og avføring mot 

transportledsagere. Blant informantene som tematiserte spytting i intervjuene, var 

hovedtendensen å klassifisere handlingene som vold. Deres forståelse virket dermed å stemme 

overens med rettspraksis som viser at spytting mot tjenestemenns hud er å anse som vold 

(Wegner, 2015, s. 43). Mens voldsbegrepet virket klart tilgjengelig for spytting, var 

beretningene om kasting av avføring og urin preget av noen flere nyanseringer. Henrik, for 

eksempel, evaluerte avføringskasting slik: «Det er noe av det verste man kan oppleve, å få 

avføring kastet på seg, sammen med vold.» En annen informant, Markus, sa det på denne 

måten: 

Det som kanskje historikken henger mest ved, det er ikke de som kanskje blir voldelig i den 

forstand, det er nok heller de som kanskje kaster avføring og sånn. De henger det nok mere 

med enn han som utagerer. 

Både Henrik og Markus foretok en nyansering av voldsbegrepet for å klassifisere kasting av 

avføring. Det var ikke helt klart om voldsbegrepet skulle brukes om disse handlingene. For 

Markus førte dette til at hendelsene ble omtalt som «ikke vold ‘i den forstand’». Denne 

nyanseringen kan tyde på at handlingene kanskje falt utenfor en «normal» språkforståelse av 

voldsbegrepet, men samtidig ble de ikke fullstendig ekskludert voldskonseptets grenser. Det 

var kanskje ikke vold som stemte overens med de stereotypiske bildene av voldshendelser, 

men det var fortsatt noe som ble plassert innenfor voldskategorien eller i det minste veldig 

nært.  

 

Voldens alvor   

I tillegg til å uttrykke noe om hva internertes vold mot tjenestemenn var, handlet også 

voldsnarrativene om voldshendelsenes alvor. Den stereotypiske forestillingen om vold som 

dramatiske hendelser med like store negative konsekvenser for den fornærmede (Hammerlin 

& Rokkan, 2012, s. 26), stemte dårlig overens med informantenes fremstilling av voldsbildet 

på Trandum. Det var få av informantene og transportledsagere på Trandum for øvrig som 

hadde opplevd det informantene forsto som alvorlige voldshendelser. Likevel ble grovere 

voldshendelser tematisert i flere av intervjuene enten gjennom de få hendelsene noen av dem 

hadde sett eller hørt om, eller som en hypotetisk mulighet de trakk grenser mot for å si noe om 

hva deres egne erfaringer ikke var. Evalueringen av voldens alvor ble gjerne gjort i veldig 
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korte fragmenter av historiene, og det er derfor i kortfattet form historiene hovedsakelig vil bli 

presentert her.   

I transportledsagernes historier ble alvorlig vold først og fremst forbundet med fysisk vold. 

Henrik sa det på denne måten: «Når de går til fysisk angrep på en ansatt, så er jo det noe av 

det verste du kan gjøre her, da.» Men ikke alle fysiske angrep mot transportledsagerne ble 

forstått som like alvorlige. Historiene om alvorlig vold knyttet ofte voldens alvorsgrad til 

voldshandlingens natur, hvor handlinger som innebar et stort skadeomfang oftere ble 

klassifisert som alvorlige (Åkerström, 2002, s. 530). Fysiske angrep som ikke førte til at 

transportledsageren fikk store skader ble ofte fremstilt som mindre alvorlige, og var dermed 

noe transportledsagerne som regel ikke tenkte noe særlig mer på. «[V]eldig ofte sånn, hvis det 

ikke innebærer noen personskade eller sånne type hendelser, så er vi ferdige etter en 

kaffekopp og fem minutter fleiping på vaktrommet, liksom», betonte en av informantene. 

Flere av transportledsagerne, som hadde blitt utsatt for det de fremstilte som mindre alvorlige 

voldshendelser, fortalte at de ikke hadde latt seg følelsesmessig prege av volden de hadde blitt 

utsatt for. Volden hadde ikke gitt dem noen «noen mentale varige mén», som Martin sa. 

Nedtoningen av den følelsesmessige innvirkningen av hendelsene fungerte her som en måte å 

gi uttrykk for at de ikke opplevde hendelsene som veldig alvorlige (Henriksen & Bengtsson, 

2018, s. 101). I stedet ble det lagt vekt på at det var en del av jobben å kunne bli utsatt for 

enkelte hendelser, og at dette var noe man måtte tåle som transportledsager:  

MAGNUS: Ja, det er faktisk en del av jobben. Hvis du ikke kan … Nå høres dette ut som sånn 

machotull, og det er ikke det det er ment som, men jeg tenker hvis vi … Jeg har valgt denne 

jobben her, det er ingen som har tvunget meg inn i denne jobben. Og hvis jeg ikke takler det, 

da takler jeg ikke jobben min, da kan jeg ikke være her. 

Enda alle la vekt på at det forekom relativt lite vold mot tjenestemenn på Trandum, var likevel 

det å kunne bli utsatt for fysiske angrep fra internerte forstått som en del av jobben blant flere 

av informantene. Et viktig skille gikk mellom det som ble forstått som personlig rettet vold og 

situasjonsbetinget vold. Hammerlin og Rokkan (2012, s. 96) fant at tilsatte i 

kriminalomsorgen ga voldshendelsene ulik betydning og mening ut fra krenkelsen de innebar 

mot den personlige integriteten. En tilsvarende forståelse trådte frem i transportledsagernes 

fortellinger om forskjellige voldshendelser på Trandum. Flere av informantene betonte at 

personlig rettede handlinger var betraktelig alvorligere enn vold som de tilskrev ulike 

situasjonelle faktorer. Ingen av transportledsagerne hadde imidlertid opplevd vold de forsto 

som å være rettet mot dem som person. Den personlig rettede volden spilte likevel en sentral 
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rolle i transportledsagernes voldsfortellinger, da det først og fremst var denne voldsformen de 

dro grenser opp mot da de posisjonerte egne og kollegaers erfaringer som mindre alvorlige 

hendelser. 

MARKUS: Men sånne rene, direkte angrep for å ta enkeltansatte, det har jeg vel egentlig ikke 

opplevd i noe særlig grad. Nei, jeg tror faktisk ikke jeg har vært borti tilfeller hvor det har 

kommet frem i ettertid at formålet med dette her var å skade en ansatt. Jeg vet jo det har vært 

hendelser, men det er veldig sjeldent. Det er ikke der størsteparten av hendelsene våre ligger. 

Det er det ikke. Selv om ansatte blir jo alltid involvert, men ikke som en direkte form for 

trusselen, da.  

Forståelsen av hendelser som ikke var personlig rettet mot transportledsagerne ble oftere 

karakterisert som mindre alvorlige, med unntak av noen svært få episoder der det hadde 

forekommet ikke ubetydelige personskader. I noen fortellinger understreket informantene at 

det var helt tilfeldig at det akkurat var den fornærmede transportledsageren som ble utsatt. 

Andre ganger kunne volden være adressert til bestemte transportledsagere, men hvor 

angrepene likevel ikke ble forstått som personlige, da de først og fremst var rettet mot 

tjenestehandlingen de utførte eller måten de hadde valgt å utøve tjenesten på, og ikke egentlig 

mot dem. De dro dermed en grense mellom personen i blåskjorta og personen i blåskjorta. På 

denne måten virket dermed vurderingene av hendelsenes alvor å være betydelig preget av den 

institusjonelle konteksten informantene arbeidet innenfor.  

Det at informantenes individuelle meningsskaping av voldens alvorlighetsgrad fant sted i et 

samspill med den institusjonelle konteksten var også fremtredende på andre måter. Forhold 

som at den fornærmede transportledsageren hadde blitt sykemeldt som følge av 

voldshendelsen, at hendelsen hadde blitt politianmeldt eller at den internerte hadde fått en 

fengselsdom ble vektlagt i voldsnarrativene for å signalisere at hendelsen hadde vært alvorlig, 

grov eller drøy. Andre ganger kunne bruken av pepperspray gi uttrykk for hendelsens alvor. 

Flere av informantene la vekt på at situasjoner skulle løses på en mest mulig skånsom måte, 

hvilket blant annet Magnus betonte:  

Vi er opptatt av å gå inn på så lavt plan som mulig, så får vi heller eskalere hvis det er behov 

for det, men vi går aldri inn med pepperspray og batong, liksom. Det gjør vi aldri. Vi prøver å 

løse situasjonen så lavt som mulig. Det er det som er jobben vår.  

I noen av voldshistoriene ble det imidlertid fortalt at de måtte bruke pepperspray for å 

håndtere situasjonen. Som et svært inngripende maktmiddel som bare skal brukes når det er 
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«strengt nødvendig» for å opprettholde ro, orden og sikkerhet (Utlendingsloven § 107 femte 

ledd bokstav a), kunne bruken av pepperspray og andre godkjente maktmidler trekkes frem i 

historiene for å gi uttrykk for at det var snakk om alvorlige hendelser. Institusjonelle 

vurderinger i form av politianmeldelse og fengselsdom, sammen med institusjonelle 

reaksjoner på voldhendelsene i form av maktmiddelbruk, var diskursive ressurser (Sandberg, 

2009) eller fortolkningsrammer som informantene benyttet da de ga mening til hva som var å 

betrakte som alvorlig voldshandlinger. Men defineringen av voldens alvorlighetsgrad ble også 

gjort innenfor mer personlige fortolkningsrammer, hvilket var særlig fremtredende i historier 

om spytting. I noen historier ble det trukket frem at bitt, spytt og kast av urin og avføring var 

sterkt ubehagelige handlinger å bli utsatt for, og som noen ganger kunne sidestilles og andre 

ganger overordnes slag og spark i informantenes alvorsgraderinger av handlinger internerte 

kunne rette mot transportledsagere. Henrik sa det slik: «Jeg føler å bli spyttet på eller sånne 

ting, det må være verre, da, enn sånn fysisk angrep i hodet mitt. For da vet du ikke hva du kan 

få av smitte.» Markus ga uttrykk for det samme: 

Og under transporten der, så presterte han selvfølgelig å spytte meg i munn. Og den følelsen er 

ikke noe kul. Det er nok kanskje det som sitter i mest. Sånne smittemuligheter, da. Og det er 

rett og slett fordi at usikkerheten rundt det er så stor. Altså sannsynligheten for at det er noen 

som smitter deg er veldig liten, men du tenker jo fortsatt på det 'Hva hvis?’. Og det å reise og 

ta blodprøver og så skal du vente så, så lenge og ta nye blodprøver. Den kjenner du litt på. 

Men det er uvissheten som tar deg. Det er på en måte kanskje ikke selve hendelsen, da. Men 

det er nok kanskje det jeg føler har vært mest ubehagelig. Altså mulighetene for smitte av ting. 

I motsetning til de institusjonelle reaksjonene på voldshendelsene, var det heller de subjektive 

opplevelsene av hendelsene som var avgjørende i defineringen av voldens alvorlighetsgrad. 

Det var uvissheten om man hadde blitt smittet eller ikke som følge av spyttingen, men også 

bitt, som ble opplevd som ubehagelig. Den høye alvorsrangeringen av kasting av urin og 

avføring virket også å bli fortolket ut fra en mer subjektiv forståelse hos noen av 

informantene, hvor det ble forstått som at det rett og slett var ekkelt og grisete å bli utsatt for 

slike handlinger. Transportledsagernes voldshistorier var dermed på linje med Hammerlin og 

Rokkans (2012, s. 96) funn fra kriminalomsorgen om at det ikke nødvendigvis er slag og 

spark som oppleves som de mest alvorlige og belastende hendelsene.  
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Trusselnarrativer  

Trusselnarrativer er historier hvor transportledsagerne eksplisitt eller implisitt tolker uttalelser 

og andre nonverbale handlinger i relasjon til trusselbegrepet. På samme måte som i 

voldsnarrativene trekker informantene grenser mellom forskjellige erfaringer og potensielle 

situasjoner for å definere både truslenes innhold og alvor på utlendingsinternatet. 

Informantene fortalte flere historier om egenopplevde erfaringer med trusler enn de gjorde 

med egenopplevd vold. Likevel var de også i trusselnarrativene opptatt av å understreke at de 

internerte rettet få trusler mot transportledsagerne på Trandum.   

 

Truslenes grenser 

På samme måte som at det ikke var entydige grenser for hva transportledsagerne betraktet 

som internertes voldshandlinger, varierte det mellom informantene hva de la i trusselbegrepet. 

Uttalelsenes innhold, men også personlige, situasjonelle og institusjonelle fortolkningsrammer 

spilte inn i fortolkningen av internertes trusler på Trandum. Den mest sentrale forståelsen var 

at trusler handlet om trusler om fysisk vold. Historiefortellingene om internertes trusler mot 

transportledsagerne gikk som regel ut på at transportledsageren eller andre som sto han nær, 

for eksempel familie og kollegaer, på en eller annen måte skulle «tas». Da jeg spurte Martin 

om han hadde hørt om kollegaer som hadde blitt utsatt for trusler, svarte han:  

Altså, nei, jeg vil ikke kalle det trusler, da. Mange av dem er jo, som sagt, i en frustrerende 

situasjon og de får litt utblåsninger innimellom, men jeg vil ikke kalle det trussel. En trussel da går 

det på deg. Da er det deg jeg skal ta, ikke sant? […] Ja, altså en trussel, da tenker jeg … Hvis det 

er en som kommer mot meg og sier 'Jeg skal ta deg' eller 'Jeg skal drepe deg' eller 'Jeg skal ta 

familien din' eller et eller annet sånt, eller 'Jeg vet hvor du bor' og sånne ting, det ser jeg på som en 

trussel. Men liksom en utblåsning og 'Fuck you' og sånne ting. Nei, det ser jeg ikke på det som en 

trussel.  

Martin drar her en grense mellom trusler og andre negative utsagn. Uttalelser som omhandler 

fremtidige fysiske angrep mot personer anses som trusler, mens «utblåsninger» og «fuck you» 

plasseres utenfor trusselbegrepets grenser, og forstås heller som frustrasjon. En annen 

informant, Magnus, så også ut til å dele Martins forståelse av hvilke uttalelser som skulle 

inkluderes i trusselbegrepet: 
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Det er drapstrusler 'Jeg skal drepe deg', 'Jeg skal drepe [ektefellen] din', 'Jeg skal drepe ungene 

dine', 'Jeg skal drepe bikkja di', 'Jeg skal drepe …'. Alt. Men det er sånn … Selvfølgelig, det er 

jo rapportgrunnlag, liksom. Men jeg har aldri følt at det har vært noe …  

Uavhengig av hvordan de opplevdes, var det noen uttalelser som var å forstå som trusler. 

Magnus oppsummering er et tydelig eksempel på at institusjonelle rammer og rutiner virket 

inn på transportledsagernes meningsskaping og påvirket hva som skulle reageres på og 

sanksjoneres. Selv om han kanskje ikke opplevde de samme følelsesmessige reaksjonene de 

stereotypiske bildene av truslene legger opp til, så tilsa regler og rutiner at dette skulle 

klassifiseres som trusler og rapporteres. Flere av transportledsagernes historier illustrerer 

imidlertid at fortolkningen av uttalelser som trusler ikke bare skjer ut fra uttalelsenes innhold, 

men at uttalelsene også må ses i en større kontekst. Dette ble også eksplisitt erkjent av 

transportledsagerne gjennom deres påpekninger om at transportledsagernes fortolkninger og 

opplevelser av negative uttalelser varierte fra person til person og situasjon til situasjon. Som 

regel kom bemerkningene om at opplevelsen av uttalelser var person- og situasjonsavhengig i 

forbindelse med at de enkelte informantene hadde en høyere terskel for hva de ville kalle 

trusler. Men transportledsagernes forskjellige måter å oppfatte hendelser på kunne for 

eksempel også komme til uttrykk på andre måter:  

DANIEL: Når man er frustrert, så ser man det jo veldig lett ut fra kroppsspråket. Og det er jo 

ofte samme kjennetegn som når man er aggressiv. Så det er mye kroppsspråk, rett og slett. 

Man hever stemmen, ikke sant? Og hvis vi som transportledsagere ikke forstår hva personen 

sier, da kan vi oppfatte det som en trussel mot oss, da. Men som oftest er det ren frustrasjon vi 

snakker om. 

Daniel fortalte senere om en hendelse han var involvert i hvor en av kollegaene som var vitne 

til hendelsen hadde oppfattet hendelsen som at den internerte truet Daniel på grunn av høyt 

volum, kroppsspråk og språklig misoppfatning. Daniel, som imidlertid sto i situasjonen og 

oppfattet mer av hva den internerte sa, opplevde det ikke som truende, og pekte på at dette 

bare var «et eksempel på hvordan situasjonen kan bli oppfattet forskjellig fra person til 

person.» 

I tillegg til at transportledsagerne tok utgangspunkt i det institusjonelle rammeverket da de 

definerte hendelser som trusler, var det også tydelig at andre vurderingsgrunnlag virket inn. 

Transportledsagerne snakket blant annet om blikk og kroppsholdning, måten uttalelsene ble 

sagt på, hvorvidt uttalelsene om fysisk vold ble vurdert som reelle eller ikke, som viktige 

momenter i defineringsarbeidet av uttalelser og nonverbale handlinger som trusler. Andre 
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fortellinger kunne legge vekt på transportledsagernes dagsform, om de negative uttalelsene 

kunne forstås i lys av situasjonen eller ikke og, ikke minst, de internertes intensjon. Et annet 

viktig moment var transportledsagernes lange erfaring med negative uttalelser fra internerte 

på Trandum. I en studie av vold blant marginaliserte unge fant Henriksen og Bengtsson 

(2018) at voldshendelsene ikke bare ble opplevd som dramatiske hendelser forbundet med 

frykt, men at de unges gjentatte eksponering for slike hendelser kunne føre til at volden ble 

bagatellisert og forstått som «ikke noe spesielt». Flere av informantenes historier ga uttrykk 

for at tilsvarende gjaldt for noen av transportledsagerne på Trandum.  

ANDREAS: Det har begynt å prelle litt av meg når du har jobbet … Jeg tror det hjelper å ha 

jobbet mange år og ha fått kastet mange ting etter deg med ord og uttrykk, at det preller av. 

Hvis noen sier det til meg, så, ja, greit. Mens noen kanskje tar det til seg, da, og kan føle, ja, 

sinne og aggresjon tilbake … 

For flere av transportledsagerne var det å oppleve negative uttalelser fra internerte en 

forventet del av jobben. Andreas uttalelse ga uttrykk for at hans erfaring og eksponering for 

slike «ord og uttrykk», gjorde at han kanskje fortolket det annerledes enn andre ville ha gjort i 

andre settinger. En annen informant, Henrik, bemerket at etter å ha jobbet på Trandum i noen 

år, hadde han skjønt at det ofte var «lite handling i sånne uttalelser.» Selv om Andreas og 

Henrik i disse beretningene virket å plassere disse uttalelsene på utsiden av 

definisjonsgrensene av trusselbegrepet, var det også fortellinger hvor tilsvarende hendelser 

kunne omtales som trusler. I stedet for å ekskludere uttalelsene helt fra trusselkategorien, 

kunne informantene heller skille mellom «verbale» og «fysiske» trusler eller trusler som ble 

sagt i frustrasjon og «reelle trusler du føler mer på». Sitatene fra intervjuene med Andreas og 

Henrik er eksempler på den kontekstspesifikke forståelsen av trusler. Hendelsene gis mening 

med utgangspunkt i utlendingsinternatskonteksten på Trandum. Dette var også fremtredende 

hos Martin: 

Jeg tenker som så at det er mennesker i en spesiell situasjon. Trandum er jo eneste her i Norge 

med det vi driver med, liksom. Dette er jo folk som vet at de ikke får være her. Som skal 

sendes ut og … Jeg skjønner at de blir frustrerte og får en reaksjon.   

«Reaksjon» «ord og uttrykk», «utblåsninger» og «bemerkninger» var bare noen av uttrykkene 

transportledsagerne brukte for å skille mellom hva de betraktet som trusler og hva som ikke 

var det. De virket dermed å dra grenser mellom uttalelser hvor den internerte hadde intensjon 

å skremme transportledsageren og uttalelser som ble sagt i frustrasjon (Åkerström, 2002). 

Disse fortellingene tydet på at uttalelsene måtte falle utenfor det som av informantene ble 
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ansett som å falle utenfor «tingenes tilstand» i en utlendingsinternatskontekst for å bli kalt 

trusler (Giertsen, 1997) – de måtte utgjøre et brudd på de moralske normene på Trandum. Det 

at de internerte kunne hisse seg opp og komme med «utblåsninger» innimellom, virket 

imidlertid å falle inn under «tingenes tilstand» på utlendingsinternatet, og var dermed ikke 

noe informantene alltid ville kalle trusler.  

I andre fortellinger var det ikke like klart hvor definisjonsgrensen skulle gå. Uttalelser som for 

eksempel «fuck you», «motherfucker», «bitch» og «du er et rasshøl» virket ikke alltid like lett 

å klassifisere. Mens Martin for eksempel ekskluderte dette fra trusselbegrepet, sa Andreas at 

det kom an på måten det ble sagt på. Med Isdal (2018, s. 54–55) kunne man forstått slike 

uttalelser som en degraderende eller ydmykende form for psykisk vold, men ingen av 

informantene brukte dette eller tilsvarende begrep om disse erfaringene. Men det var også 

andre fortellinger som kunne ligne det Isdal (2018) betegner psykisk vold. Denne 

voldsformen dekker måter å skade, skremme, krenke, styre eller dominere andre «som ikke er 

direkte fysiske i sin natur» (Isdal, 2018, s. 51). Isdal nevner syv undergrupper av psykisk 

vold: direkte trussel, indirekte trussel, degraderende og ydmykende atferd, kontroll, 

utagerende sjalusi, isolering og emosjonell vold. I intervjuene trakk en av transportledsagerne 

frem en hendelse som man ut fra Isdals konseptualisering kanskje kunne ha tolket som 

psykisk vold. Denne transportledsageren fortalte om en relasjon han hadde til en internert som 

besto av interessante samtaleemner, men at det også kunne oppstå situasjoner hvor den 

internerte ville at transportledsageren skulle dele mer personlig informasjon enn det han selv 

var komfortabel med: 

TRANSPORTLEDSAGER: Og så kan du merke at hvis du holder igjen eller prøver å være 

mer profesjonell og holder litt distanse, så blir de vrange med vilje. Så du skaper en situasjon, 

fordi at han gjorde dette. Da ville han kanskje være sur og lage ubehagelige situasjoner på 

avdelingen i flere dager. Også når jeg ikke var der. Hvis jeg var der og ble borte eller gikk 

vekk. Så det var litt ubehagelig.  

TINE: Men ubehagelig? Opplevdes det som truende òg, eller, var det mer … 

TRANSPORTLEDSAGER: Det spørs hva det med truende … Det var et trykk der. Det var 

det. Men ikke sånn personlig fysisk truende. Det var det ikke. Det var litt sånn psykologisk 

kamp. 

Hendelsen ble forstått som ubehagelig, men han reserverte seg likevel mot å kalle det trusler 

eller psykisk vold. I stedet ble det betegnet som «et trykk» og en «psykologisk kamp». 
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Begrepet psykisk vold ble bare nevnt én gang i de åtte intervjuene jeg hadde med 

transportledsagere på Trandum. Andreas fortalte om hvordan internerte som var fint kledd og 

hadde god utdannelse kunne ty til en annen form for trusler mot transportledsagerne: 

TINE: Kan det noen ganger, på en måte, føre til trusler og sånn, eller? 

ANDREAS: Nei, jeg har ikke merket så veldig mye trusler. Det er trusler i forhold til at de 

skal anmelde oss. For de er såpass rutinerte og, holdt jeg på å si, utdanna, så de tenker at fysisk 

vold er ikke noe som funker, men, holdt på å si, psykisk vold med trusler mot det kan gjøre 

noe.  

Andreas virket å forstå trusler om anmeldelse som en annen måte å skremme 

transportledsagerne på. Beretningen til Andreas illustrerer hvordan trusselbegrepet ikke bare 

reduseres til uttalelser om fysisk forvoldelse av skade, men at begrepet også kan dekke andre 

måter å forsøke å styre eller dominere andre på (Isdal, 2018, s. 51). Disse truslene ble 

imidlertid ikke forstått som å være adressert direkte til transportledsagerne på Trandum. For 

som han sa: «Trusler, det må dem bare komme med. Men jeg føler mange av truslene egentlig 

er rettet mot saksbehandler og saken sin, som vi ikke har noe med å gjøre.»  

  

Truslenes alvor  

Av uttalelsene som ble omtalt som trusler, differensierte informantene mellom truslenes ulike 

alvor. Ikke alle trusler internerte retter mot transportledsagere ble forstått som like alvorlige. I 

stedet trakk de en grense mellom mindre og mer alvorlige trusler. Defineringsarbeidet var på 

samme måte som i de overnevnte delkapitlene, preget av en sammenkobling mellom truslenes 

innhold og personlige og kontekstspesifikke forhold. Mange av historiene handlet om 

hendelser informantene plasserte i den nedre del av en alvorsskala. Kristoffer presiserte at det 

var få trusselhendelser på Trandum, men når internerte først rettet trusler mot tjenestemenn, 

var det som regel mindre alvorlige trusler: 

Nei, altså det er små trusler bare. Små utsagn, liksom. Det er det. 'Du er et rasshøl', 'Du skal få 

juling', liksom, det er småting som *poff* går fort over, hvor da på en måte vedkommende blir 

tatt med ut på gangen og snakket til og vi sier 'Hei, dette er ikke ålreit, ikke sant?', 'Nei, nei, 

nei. Det var dumt, det var dumt'. Og i 99 prosent av tilfellene så er det … Det stopper der 

liksom, da.  

«Du skal få juling» kan i andre settinger tenkes å oppleves som alvorlige trusler da det 

hentyder til at man skal bli utsatt for fysisk vold. Kristoffer, derimot, forsto dette som «små 
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trusler». Defineringen av alvorhetsgrad virket derfor ikke å bero på truslenes innhold alene. I 

uttalelsen over pekte Kristoffer på at de fleste internerte som truer transportledsagere innser at 

det er dumt etter tilsnakk. Flere av informantene snakket om at internerte flere ganger 

unnskyldte seg i ettertid, enten på eget initiativ eller etter å ha fått beskjed av 

transportledsagerne om at det å rette trusler mot tjenestemenn ikke er akseptabelt. I 

Åkerströms (2002, s. 528) studie av sykepleieres defineringsarbeid av eldre pasienters 

aggresjon på sykehjem, fant hun at ansatte kunne tolke unnskyldning som et tegn på at 

pasienten hadde en voldelig intensjon, og som gjorde de ansatte mer tilbøyelige til å 

klassifisere handlinger hvor pasientene unnskyldte seg som vold. I transportledsagernes 

historier, derimot, virket internertes unnskyldning heller å prege oppfatningen av truslenes 

alvor. Ved å unnskylde seg «nullet de ut trusselen», for å bruke Daniels ord. Unnskyldning, 

men også gråting, kunne signalisere at den internerte ikke hadde tenkt til å gjøre det han eller 

hun sa, noe som bidro til å ta brodden av alvoret. Der de internerte ikke unnskyldte seg eller 

ga seg etter tilsnakk, derimot, kunne truslene forstås som grove eller alvorlige.  

Grove trusler var trusler som har gått over «en viss terskel», som Kristoffer sa. Kristoffer 

fortalte at han hadde vært vitne til grove trusler, og utbroderte hva disse truslene gikk ut på:  

Stort sett at personene skal tas, da. At en dag så slipper de ut herfra og da skal de tas. De skal 

tas. 'Du kan ikke gjemme deg. Jeg skal finne deg. Jeg skal ta deg'. Den typen bit, da. Personlig, 

altså veldig personlig, ut over en sånn overfladisk trussel om et eller annet som stopper der, 

men gjentatte trusler hvor: 'Skjerp deg. Drit i det. Jeg skal ta den personen der. Hvis jeg bare 

hadde hatt muligheten, så skulle jeg tatt han nå, men det er så mange her nå at det går ikke'. 

Det er altså forbi en viss terskel igjen, ikke sant? 

Grove trusler var personlig rettede trusler, med konkrete beskrivelser om hvordan den 

internerte skal gå frem for å gjennomføre det han sa. Flere av informantene trakk frem at de 

groveste truslene var myntet på transportledsagerens familie. Hammerlin og Rokkan (2012, s. 

96) skriver at tilsatte i kriminalomsorgen opplevde trusler som involverte familien som svært 

tærende og byrdefulle. Selv om transportledsagerne ofte påpekte at de ikke hadde latt seg 

følelsesmessig prege av vold eller trusler de hadde blitt utsatt for på Trandum, så virket trusler 

rettet mot familie å utgjøre et mulig unntak. Disse truslene «treffer et punkt som for de aller, 

aller fleste er mye sårere enn at du skal få juling», sa Markus, og de kan gjerne oppleves som 

utrivelig å stå i.  
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MARKUS: De groveste truslene, de er veldig ofte sånn på … Da slutter de og skal ta deg, for 

det ser de at de kanskje ikke får noe effekt av. Og så går de over på foreldre, barn, samboere 

og sånne ting. Det er de styggeste truslene vi på en måte får, synes jeg. 

Markus sin beretning tyder på at den internerte har foretatt en vurdering av hvilke uttalelser 

som virker mest skremmende, og at kombinasjonen av en kalkulert avveining om effektfulle 

trusler og voldelig innhold plasserer uttalelsene høyt på alvorskalaen. Men vurderingen av 

alvorlighetsgrad påvirkes også av andre faktorer enn uttalelsens innhold. Som allerede påpekt, 

fortolkes trusler i flere av informantenes historier som alvorlige eller grove når den internerte 

gjentar trusselen over et visst tidsrom. Det kan være at den internerte enten ikke gir seg etter 

tilsnakk eller at han eller hun fremsetter trusler mot transportledsagerne, roer seg ned, for så å 

«fyre seg opp igjen». Flere av informantene dro en grense mellom kalkulerte trusler og trusler 

sagt i affekt. De fortalte at det opplevdes som mindre alvorlig å motta trusler fra internerte i 

en nedleggelsessituasjon eller en annen maktanvendelsessituasjon, enn når den internerte 

«helt rolig står og ser på deg og sier det at ‘Når jeg kommer ut herfra, så skal jeg finne ut hvor 

du bor, og så skal jeg voldta ungene dine og drepe kona di», som en av transportledsagerne 

påpekte. Andre forhold kunne knytte seg til personlige trekk ved den internerte som fremsatte 

truslene. Informantene kunne for eksempel fortelle at trusler fra store og robuste internerte 

kunne oppleves som alvorligere enn trusler fra en internert som var liten og spinkel. Det 

samme gjaldt også for trusler fra personer med tidligere voldshistorikk kontra det 

transportledsagerne forsto som frustrerte mennesker i en vanskelig situasjon. Disse personlige 

trekkene ble koblet sammen med vurderingen om den internerte var kapabel til å gjennomføre 

det vedkommende truet med, noe som også hadde betydning for transportledsagernes 

oppfatning av hvorvidt trusselen var reell eller ikke.  

Ut fra de overnevnte forholdene, virket transportledsagernes forståelser av alvorlige trusler å 

være preget av personlige vurderinger av hva de selv opplevde som ubehagelig, men de så 

også ut til å stemme overens med kulturelle forestillinger som fremstiller gjerningspersonen 

som stor, fremmed og farlig (Christie, 1986). I fortellingene om de mindre alvorlige truslene, 

derimot, ble truslene ofte sett i lys av utlendingsinternatets samfunnsmandat og Trandums 

utforming. Flere ga uttrykk for at det var en forventet del av jobben at det kunne komme noen 

«verbale» trusler innimellom. Det ble pekt på at mange av de internerte var i en vanskelig 

situasjon som følge av at de skulle sendes ut av landet mot sin vilje, og at Trandums strenge 

utforming kunne være en ytterligere belastning for enkelte av de internerte.  
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MAGNUS: Altså mennesker som du setter i en sånn situasjon, det gjør noe med deg. Og da 

må vi … De fleste går det veldig greit for, men det er noen da … Men da må vi ta høyde for at 

det er noen som kan, på en folkelig måte si, klikke, som kan bli … som ikke er seg selv.  

Dette kunne i noen tilfeller resultere i trusler mot transportledsagere. Truslene som ble 

attribuert internertes vanskelige situasjon, ble som regel ikke omtalt som dramatiske og 

skumle hendelser. I stedet snakket informantene om disse truslene på en måte som gjorde at 

de fremsto som en minimalisert, akseptert og forventet del av tjenesteutøvelsen på Trandum 

(Henriksen & Bengtsson, 2018, s. 111). «Jo, sånn verbale trusler kommer jo av og til. Det 

kommer jo noen sånne bemerkninger», kunne de, som Joakim gjorde her, for eksempel si. 

Gjennom å omtale erfaringene som trusler, for så å kalle de bemerkninger, ga Joakim uttrykk 

for at hendelsene ikke var så alvorlige, da «bemerkninger» gjerne forstås som mindre alvorlig 

enn «trusler». Trusselnarrativene om hendelsene på Trandum handlet som regel ikke om 

trusler fra store, skumle og farlige internerte. I stedet fortalte informantene heller sympatiske 

beretninger om de internertes frustrasjon, hvor de fremstilte truslene som en forståelig 

reaksjon på å befinne seg i en vanskelig situasjon:  

ANDREAS: Hvis du tenker på trusler, i hvert fall på interneringen her, så er det som regel 

verbalt. Og det gjenspeiler seg som ellers når folk er sinte i andre omgivelser, at du sier ting du 

ikke mener. […] Når du er på sykehus, du har sikkert merket det at noen er veldig høylytte og 

sinte og bare snakker i frustrasjon når man er sint, lei seg eller har det vondt. Og det er det jeg 

føler mange internerte her gjør. At det ikke er mer hold, det er ikke noe mer konkret, 'Jeg skal 

komme hjem til [gateadresse] og ta [ektefellen] din', liksom, det er ikke noe sånn konkret, 'Jeg 

skal ta deg'. 'Motherfucker', liksom. Og så er det ikke noe mere. Det er liksom, han trenger 

bare å få det ut.  

Gjennom sammenligningen med frustrerte menneskers negative uttalelser på sykehus, virker 

Andreas å normalisere de internertes trusler på Trandum. Bruken av trusselbegrepet i slike 

sammenhenger bryter imidlertid med det jeg har skrevet om at reaksjonen må falle utenfor 

«tingenes tilstand» for å få en slik merkelapp. Denne ambivalsen illustrerer dermed at 

transportledsagerne balanserer forskjellige fortolkende rammeverk når de gir mening til 

erfaringene på Trandum (Sandberg, 2010, s. 462). 
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7 Forklaringer på vold og trusler 

Som mennesker har vi et behov for å prøve å forstå og forklare hendelser. Når vold og trusler 

befinner seg bortenfor vår fatteevne, når de oppleves som tilfeldige og meningsløse, kan man 

sitte igjen med en opplevelse om at alt kan skje – det blir vanskelig å ta forholdsregler (Isdal, 

2018, s. 10). Vold og trusler som internerte retter mot transportledsagerne forstås imidlertid 

ikke som meningsløse. Informantene klarer ofte retrospektivt å tilskrive mening til hendelsene 

de omtaler; de ser en sammenheng som leder til vold og trusler mot deres yrkesgruppe på 

utlendingsinternatet. I dette kapittelet er fokuset på transportledsagernes forklaringer på volds- 

og trusselhendelser på Trandum. Gjennom en analyse av informantenes narrativer undersøker 

jeg hvordan de reflekterer, resonnerer og gir mening til vold og trusler som internerte retter 

mot tjenestemenn på Trandum.  

Hendelsene de fortalte om fant sted på forskjellige steder på utlendingsinternatet, i forskjellige 

settinger og involverte forskjellige personer og relasjoner, hvor noen angivelig hadde skjedd 

lenger tilbake i tid, mens andre hadde skjedd nyligere. Informantene trakk veksler på flere 

forståelsesrammer eller forklaringsmodeller i sine forsøk på å gi mening til hvorfor internerte 

noen ganger retter vold og trusler mot tjenestemenn på Trandum. Både gjennom beskrivelser 

av vold og trusler de hadde opplevd eller hørt om, men også gjennom beretninger om hvorfor 

de ikke hadde blitt rammet, viste transportledsagerne en mangefasettert og kompleks 

forståelse av grunner til at vold og trusler kunne forekomme på Trandum. På bakgrunn av 

meningsbærende elementer knyttet til årsaksforklaringene, identifiserte jeg fem hovedgrupper 

for fortellingene: (1) frustrasjonsnarrativer, (2) uniformnarrativer, (3) institusjonsspesifikke 

narrativer, (4) narrativer om den voldelige eller truende personen og (5) æresnarrativer. 

Mange av fortellingene om internertes vold og trusler overskred etablerte teoretiske 

forklaringsmodeller, og det var heller ikke alltid entydig hvilken hovedkategori den enkelte 

fortellingen hørte til (Sandberg mfl., 2015, s. 1181). Typologiseringen av narrativene er gjort 

av analytiske hensyn, og må dermed ikke overskygge informantenes forståelser om at vold og 

trusler ofte skyldes et komplekst samspill av flere forskjellige faktorer.  
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Frustrasjonsnarrativer 

Den vanligste forklaringen på hvorfor internerte utøvde vold eller fremsatte trusler mot 

transportledsagerne var de internertes frustrasjon. Som oftest innebar dette en forståelse av at 

vold og trusler fungerte som internertes forsøk på å korrigere sin frustrasjon, og som følgelig 

rammet transportledsageren som sto foran dem. Vold og trusler ble fremstilt som en måte å 

håndtere belastninger og vonde følelser – frustrasjonen måtte ut: 

TINE: Hvorfor er det en forståelig reaksjon eller hvorfor tenker du ... 

JOAKIM: Fordi at han var veldig … Han var så i sitt eget, da. I sin egen frustrasjon, i sitt eget 

sinne. Og det det eneste vi liksom … Hele situasjonen som han var i, i den trange gangen, før 

han skulle inn på avdelingen, og med disse pakkene der, det ble litt som et frustrert dyr som 

satt fast og ikke kom seg noe vei, ikke sant? Han var jo ikke på rommet sitt engang, eller i 

fellesskapet og sånn. Så han måtte bare eksplodere, han bare hadde liksom for mye sinne og 

aggresjon i seg, så det bare gikk ut. 

Informantene fortale at volds- og trusselhendelser ofte kunne starte i det små. «Det er ofte 

små ting som utløser store reaksjoner», ble det sagt. Flere pekte på at vold og trusler ofte 

oppsto som følge av at de internerte ikke hadde fått viljen sin, mottatt en negativ beskjed eller 

blitt bedt om å vente. En slik forståelse ligner det Kratcoski (1988, s. 32) skriver om at livet i 

fengsel er så sterilt og privilegiene så få, at enhver inngripen kan trigge et utbrudd. Gashi mfl. 

(2019, s. 15) skriver at venting er et karakteristisk trekk ved utlendingsinternater, og de fant at 

forsinkede eller trege responser fra transportledsagernes side ble sterkt kritisert, og kunne 

noen ganger eskalere til vold (2019, s. 9–10). Det samme ble fremhevet i intervjuene jeg 

foretok på Trandum. Transportledsagerne pekte på voldelige og truende utfall som følge av 

frustrasjonen over negative beskjeder eller å ha blitt bedt om å vente, måtte ses i lys av de 

internertes vanskelige situasjon og det depriverte livet de levde på utlendingsinternatet. For 

som Magnus sa: «Små ting, som er små ting for oss som lever ute i den frie verden, det blir 

veldig, veldig, VELDIG store ting her inne.» I disse situasjonene ble ikke vold og trusler 

fremstilt som unormale reaksjoner, men informantene virket heller å kunne sette seg inn i de 

internertes opplevelser og reaksjoner på den sosiomaterielle og kulturelle konteksten de 

internerte befant seg i.  

Den materielle og innholdsmessige utformingen av utlendingsinternatet ble trukket frem som 

tilleggsbelastninger til den vanskelige situasjonen mange av de internerte opplevde. Flere av 

informantene sammenlignet Trandum med fengsel, og påpekte at utlendingsinternatet var en 
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oppbevaringsplass og kunne oppleves som strengere enn fengselssoning. Historiene om 

belastninger som kunne føre til frustrasjon, som igjen kunne eskalere til vold og trusler, hadde 

flere likheter med de forskjellige tapene Sykes skriver at innsatte opplever under 

fengselssoning i boka Pains of Imprisonment (1958/2007). Samtidig har det blitt fremhevet at 

interneringsopplevelsen bringer med seg en tilleggsbelastning for de internerte, i form av 

usikkerhet om hvor lenge de skal interneres eller hvorvidt de i det hele tatt skulle 

uttransporteres (Leerkes & Kox, 2016, s. 18). I tillegg trakk noen av informantene frem at lite 

mat før internering og redusert eller manglende kommunikasjon, blant annet på grunn av 

språkvanskeligheter, var kilder til frustrasjon og som i ytterste konsekvens kunne resultere i 

vold og trusler. Mange av beretningene virket å være i tråd med Agnews (2014) generelle 

belastningsteori, hvor vold og trusler kan forstås som forsøk på å korrigere vonde følelser og 

belastninger. Men det var også fortellinger om frustrasjon om innebar et mer ekspressivt 

element: 

MARKUS: Og så er det på en måte hvis jeg kommer med et vedtak eller dokumenter eller et 

eller annet som internerte ikke ønsker, da, […] så fører det jo i noen tilfeller til at internerte 

blir truende eller ytrer meninger om selvskading og så videre […] Og veldig ofte så er det jo 

på en måte ønsket om å skade seg selv eller på en måte vise sin frustrasjon for systemet, da, i 

motsetning til et ønske om å skade den ansatte. Jeg tror på en måte det er litt kjernen i det, at 

de ønsker å vise sin frustrasjon og sine problemer med systemet, men at det gjerne går litt ut 

over den ansatte.  

Vold og trusler skyldes ikke bare frustrasjon som har nådd et «kokepunkt», men det kan ut fra 

Markus beretning også forstås som en måte internerte kan gi uttrykk for sin frustrasjon på. I 

stedet for å forstå det som en følelsesregulerende handling, blir det heller en måte å 

signalisere frustrasjon over og misnøye med situasjonen og det større systemet. Andre 

informanter la vekt på andre forklaringsmodeller knyttet til internertes frustrasjon. Kristoffer 

og Henrik forklarte internertes vold og trusler ut fra en oppfatning om at internerte ikke hadde 

noe å tape. Isdal (2018, s. 91) skriver at når vold og trusler foretas på bakgrunn av en 

avveining, innebærer det en sterkere viljestyring, altså et mer rasjonelt valg for å bruke et 

kriminologisk begrep (Cornish & Clarke, 2014), enn det vi har for vane å tro. Det at vold og 

trusler ble vurdert som fordelaktige handlinger, vitnet imidlertid om desperasjon, ifølge 

Henrik:  

Mens her så er det, som jeg sa i stad, det er en dato mange ikke ser frem til, da, fordi de ikke 

vil reise. Da sitter de heller her. Og hva kan de gjøre for å bli her lenger, da? Da er det å gjøre 
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en alvorlig straffbar handling, da, ikke sant? For å få en fengselsdom, da. Ikke at det skjer ofte 

og at jeg har opplevd det ofte, men folk er desperate. 

Alvorlige straffbare handlinger, kanskje særlig i form av vold, blir med dette fremstilt som en 

instrumentell atferd basert på en avveining mellom mulige gevinster og risiko for tap. 

Forklaringen skiller seg fra beretningene om vold og trusler som sterkt frustrasjonsdrevne 

reaksjoner som internerte bare må få utløp for. I stedet vektlegger denne heller et mer 

rasjonelt element, men påpeker samtidig at vurderingen er farget av frustrasjon eller 

desperasjon. Desperasjon fungerer her som en utløsende faktor for de internertes alvorlige 

straffbare handlinger. Forståelser av vold og trusler som instrumentelle handlinger kom også 

til syne i beretninger om uttransporter. Walters (2016) er opptatt av at studier av migrasjon, 

grenser og deportasjoner også bør vie oppmerksomhet til de faktiske transportene av 

irregulære utlendinger. Han skriver at fordi utlendingene av forskjellige grunner til frykt og 

motvilje ikke ønsker seg tilbake til landet de skal bli sendt til, kan transportene bli «steder» 

hvor de fysisk motsetter seg uttransport (2016, s. 438). Dette fant jeg også eksempler på i mitt 

datamateriale. Enkelte av informantene forklarte at det var ved uttransporter at frustrasjonen 

kunne kulminere. Det var ved de faktiske uttransporteringene at de som hadde vært internert 

kunne påvirke situasjonen, og hvor det noen ganger kunne oppstå hendelser. I noen få tilfeller 

kunne det bli «sånne tøffe, tunge transporter», som Martin sa. Da jeg spurte hvorfor 

uttransportene kunne bli tøffe og tunge, fikk jeg til svar: «Nei, det er ren frustrasjon det. De er 

redde.»   

Narrativene om frustrasjon handlet dermed om at vold og trusler mot transportledsagerne 

kunne oppstå som følge av frustrasjonen over situasjonen de internerte befinner seg i. 

Internertes vold og trusler ble ikke forstått som direkte rettet mot transportledsagerne, men det 

var heller tilfellet at frustrasjonen gikk ut over den «tilfeldige» personen som sto foran den 

internerte. Når en transportledsager ble utsatt, skyldtes det at det var fordi det tilfeldigvis var 

den personen de internerte kunne avreagere mot akkurat der og da. 

 

Uniformnarrativer  

Enda transportledsagerne trakk frem internertes frustrasjon som forklaring på de fleste volds- 

og trusselhendelsene på Trandum, var det også mange forklaringer knyttet til ulike aspekter 

ved uniformen de bar og hva den representerte. I overensstemmelse med det Di Martino 

(2003, s. 894–895) skriver om arbeidsrelatert vold, tyder beskrivelsene på at uniformen, i 
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tillegg til dens funksjon med å skille ansatte fra internerte, potensielt kunne bidra til å trigge 

truende eller voldelig atferd mot bærerne av uniformen. Dette kunne den gjøre på flere måter. 

Noen av historiene handlet om at vold og trusler mot transportledsagere egentlig var rettet 

mot systemet, og ikke mot person. Markus sa det eksplisitt:  

Og så er det mot systemet. Folk slåss fordi at de skal bli uttransportert for eksempel, og ikke 

ønsker det, eller at de er forbanna for et vedtak de har fått eller etter saksbehandlersamtaler, 

rettsavgjørelser og sånne type ting. Og så har du noen få tilfeller hvor det er vold mot ansatte, 

som ikke nødvendigvis er direkte angrep på ansatte på den måten, men at den frustrasjonen 

man har i saken sin kanskje går ut over ansatte i en eventuell voldshendelse, da. Men sånne 

rene, direkte angrep for å ta enkeltansatte, det har jeg vel egentlig ikke opplevd i noe særlig 

grad. 

Mange av informantene ga uttrykk for at internertes vold og trusler mot transportledsagere 

ofte var rettet mot systemet og ikke direkte mot personene i uniformen. Det kunne dreie seg 

om et ønske om å angripe systemet som transportledsagerne representerte, eller motarbeide 

internatets regler og rutiner, noe som kunne gå ut over transportledsagerne. Selv om noen 

påpekte at de internerte i stor grad klarte å skille transportledsagerne fra systemet, og at 

systemrettede handlinger kunne være rettet «mot den fysiske manifestasjonen av det, som er 

bygget, ikke nødvendigvis fysisk manifestasjon i form av en uniform», var det også flere som 

trakk frem at de ble utsatt for hendelser som følge av at de var en del av systemet:  

ANDREAS: De truslene som kommer direkte til oss er fordi at det er frustrasjon som har 

bygget seg opp i forhold til at man ikke har fått snakket med saksbehandler eller snakket sak 

eller … De tar oss under én kam 'Dere er politi'. Men vi er ikke politi i den forstand. ‘Vi er 

sivile i politiet. Konsulenter som jobber her, som passer på dere’.  

Vold og trusler oppsto på denne måten som et resultat av prinsippet om «inn et sted og ut et 

annet» (Isdal, 2018, s. 78–80). Det at de internerte føler seg krenket av det større 

utlendingssystemet generelt, og utlendingsinternatets regler og rutiner spesielt, kunne avle 

vold og trusler mot de på implementeringsstadiet. Vold og trusler ble med dette fremstilt som 

hierarkisk og rettet nedover (Isdal, 2018, s. 77): de ble rettet mot transportledsagerne som er 

underlagt det større asylsystemet, da de internerte ofte ikke hadde mulighet til å utøve vold 

eller fremsette trusler mot dem angrepene egentlig var adressert til. Fortellingene handlet ikke 

bare om en generell aggresjon mot systemet som manifesterte seg som vold og trusler mot 

transportledsagerne. Det ble også lagt vekt på at transportledsagere kunne være mottakere av 

vold og trusler siden det i mange tilfeller nettopp var de som utøvde makten og håndhevet 
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reglene som andre, for eksempel PU og UDI, har bestemt. Som studier av vold og trusler mot 

ansatte i fengsel viser, er flere av fengselsopplevelsene og -rutinene som innsatte kan oppleve 

som nedverdigende og krenkende utøvd av ansatte i kraft av tjenesteutøvelsen (Williams & 

Porter, 2016, s. 1241) – det Goffman (1967) kaller krenkelsesprosesser. Flere belyste i 

intervjuene at transportledsagerne kunne bli utsatt som følge av at det nettopp var de som 

håndhevde regler, overrakk negative beskjeder eller utførte visitasjoner, og at angrepene 

derfor ikke var rettet personlig mot dem. Flere av historiene la dermed vekt på at 

transportledsagerne var, for å låne Åkerströms (2002, s. 523) uttrykk, «’the receiving 

symbols’ of something else».  

I andre tilfeller ble det beskrevet at transportledsagerne delvis hadde lagt opp til vold og 

trusler selv gjennom måten de behandlet internerte på. Selv om de fleste hendelsene ble 

attribuert budskapet eller systemet, var det også flere av informantene som snakket om 

transportledsageren som overrakte budskapet. Informantene sa at måten transportledsagerne 

valgte å jobbe på, måten de snakket til de internerte på eller deres evne til å sette seg inn i de 

internertes situasjon kunne få betydning for konflikt- og støynivået på Trandum, men også 

vold og trusler. Kristoffer fortalte at regler og rutiner var bestemt av andre, og dersom vold og 

trusler skulle skje, handlet det om måten transportledsagerne jobbet på:   

Det er noe som har blitt bestemt, da. Det er ofte vanskelig å ta oss konkret på ting. Så det blir 

den måten du jobber opp imot dem på som avgjør om det i det hele tatt skjer noe, da. Statistisk 

sett, skal skje noe, så er på grunn av måten vi jobber opp mot dem på.  

Fengselsforskning har trukket frem at kvaliteten på fengselsoppholdet i stor grad er preget av 

fengselsbetjenters holdninger og atferd (Liebling, 2011). Relasjonen mellom ansatte og 

innsatte blir viktig i så måte. Videre er ansattes utøvelse av deres skjønnsmessige makt, særlig 

gjennom deres bruk av autoritet, av stor betydning for innsattes håp og frustrasjon (Crewe, 

2011, s. 456). Historiene fra transportledsagerne jeg intervjuet tyder på at disse funnene kan 

overføres til utlendingsinternatet på Trandum. Mange av disse beretningene dreide seg om at 

transportledsagerne kunne skape situasjoner, enten i form av konflikt og misnøye eller 

trusselhendelser, gjennom ikke å sette seg inn i internertes situasjon, gi kort og upresis eller 

feilaktig informasjon, ikke grunngi beslutninger og bevisst avvente med å følge opp 

forespørsler fra internerte. Det var dermed ikke alltid et klart ansvarssyn blant 

transportledsagerne der ansvaret for vold og trusler utelukkende ble plassert hos den 

internerte. Det var også en tendens til «victim blaming», hvor transportledsageren ble 

fremstilt som en årsak til vold og trusler han selv ble utsatt for (Isdal, 2018, s. 101).  
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Informantene trakk også frem at hvis en transportledsager misoppfattet en internert, og svarte 

med aggressivitet tilbake, kunne situasjonen eskalere. Ofte dreide det seg om en uskyldig 

misoppfatning: at man der og da, av forskjellige grunner, ikke hadde tid eller ressurser til å 

forstå. Noen ganger kunne det også handle om vilje til å forstå, som Daniel bemerket. Langt 

fra å være en rådende forståelse, ble det også nevnt at transportledsagerne kunne oppsøke 

situasjoner for å vise handlekraft. Jackson-Jacobs (2004) argumenterer for at vold ikke bare er 

dramatiske og skremmende hendelser, men at det også kan ha et forlokkende potensial å ta del 

i volden. En av informantene fortalte om en slik hendelse. I denne hendelsen var det en 

internert som hadde begynt å bli høylytt fordi han ikke fikk viljen sin. Informanten følte i 

utgangspunktet at han hadde kontroll på situasjonen, men så ble den ifølge han opptrappet av 

kollegaene: 

Og så begynte han å bli litt høylytt, og da kommer det flere ansatte til. Og så sier jeg: 'Ro dere 

ned, dette går bra'. Men da så vel … Ja, jeg snakker åpent … Da så vel de andre ansatte sitt 

snitt til at 'Mmm, her kan det … Her har vi en case'. Så jeg følte at de tok over min situasjon. 

Så da bare trakk jeg meg litt unna, og han ble lagt ned og ført ned på sikkerhetsavdelingen.  

Andre la vekt på at transportledsagere med strengere tilnærming enn andre kollegaer på 

avdelingen, riktignok i tråd med regler og retningslinjer, kunne oppleve misnøye blant 

internerte, og som i ytterste konsekvens kunne resultere i trusler. Var man streng og fulgte 

regelverket slavisk, og kanskje ukjent for de internerte på avdelingen, kunne det «være at de 

tester deg litt», som Joakim sa, for eksempel gjennom å snakke nedsettende til 

transportledsagerne på eget språk. Men det ble også trukket frem situasjoner hvor forskjellig 

praktisering av regelverket blant tjenestemmene kunne føre til trusler og annet bråk. En av 

transportledsagerne fortalte om en situasjon som fant sted for en stund tilbake:  

Og det er klart, når noen velger å følge reglene, holdt på å si, helt slavisk, sånn som de skal 

være, mens kanskje en del andre er veldig rundhånda, da, så vil alltid den som følger 

regelverket få problemene. […] I lange tider så kranglet vi om noe så enkelt som brød. Fordi at 

tidligere så var rutinene at når det ble middag, så skulle det ikke deles ut brød. […] Enten så 

var det internerte som da hadde lurt unna brød som de ble fratatt. Da ble det bråk. Eller så var 

det jo da internerte som kranglet med oss fordi at vi hadde fjerna brødet, men det hadde ikke 

andre gjort. Det medførte en del merkelig situasjoner hvor du egentlig følte at du sto og sloss 

om et brød. […] Og det er et eksempel på forskjellsbehandling av ansatte som slår veldig dumt 

ut, da. For det resulterte jo i både trusler og noen utageringssituasjoner hvor det ble kastet 

matpakker, stoler og sånne ting.   
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Trusler og utageringssituasjoner ble av denne informanten forklart ut fra at noen av 

transportledsagerne motarbeidet andre transportledsagere. Det at noen valgte å være 

rundhånda, og i noen situasjoner tøye regelverket, resulterte i at det var transportledsageren 

som fulgte regelverket det gikk ut over, som fikk «problemene» og «som blir den store, 

stygge ulven med en gang», som Markus sa. Det var imidlertid ikke bare gjennom ulik 

praktisering av regelverket at transportledsagerne kunne utsette hverandre for fare. Andreas 

pekte også på at transportledsagerne kunne utsette hverandre for internertes vold og trusler 

ved å behandle internerte på en dårlig måte. For på samme måte som at distinksjonen mellom 

betjentene og innsatte må kunne sies å være det mest grunnleggende skillet i fengslene 

(Ugelvik, 2011, s. 133), så må distinksjonen mellom transportledsagerne og internerte kunne 

hevdes å være det mest grunnleggende skillet på Trandum. Transportledsagerne representerte 

ikke bare seg selv, men representerte en gruppe: en gruppe som står i motsetning til de 

internerte. Forståelsen om at internertes vold og trusler kunne følge prinsippet om «inn et sted 

og ut et annet», gjaldt ikke bare for frustrasjon og misnøye med systemet og 

utlendingsinternatet, men det var også en risiko når en internert følte seg urettferdig behandlet 

av en annen ansatt.  

ANDREAS: Selv om jeg er snill og grei og sånn, så kan du faktisk få deg et slag i trynet for at 

de internerte har blitt så sint på oss på grunn av en ansatt har gjort noe sånt noe. Er det fortjent 

at jeg får det slaget? Er det ikke fortjent?  

TINE: OK, så du føler på en måte at kollegaers måter … liksom de som ikke er varsomme 

nok, at det kan ha konsekvenser for din sikkerhet på en måte også? 

ANDREAS: Ja. Det har jo det. Det er jo ikke noe tvil. Du kan ikke styre et menneske hvis han 

er sint på et system. Han ser en blåskjorte. Sånn rart å si det, men det er sånn, du ser ofte sånn 

der 'En med afrikansk bakgrunn er tatt' eller 'En politimann …' Du blir satt i bås, da. 

 

Institusjonsspesifikke narrativer 

Noen av informantene forklarte hvordan transportledsagerne kunne bli utsatt for vold og 

trusler fra internerte ut fra forhold som var mer spesifikt knyttet til utlendingsinternatets 

organisering og tjenestespesifikke oppgaver. Der de to tidligere narrativene forklarte vold og 

trusler ut fra trekk ved det spesielle samfunnsoppdraget, som frustrerte individer i en 

vanskelig situasjon og deres rolle som representanter for «systemet» og ansattgruppen, 

handlet disse forklaringene mer om internatsstrukturelle betingelser på Trandum. De 
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forskjellige forståelsene kom til uttrykk både gjennom historier om opplevelser med vold og 

trusler, men også gjennom fortellinger om hvorfor det ikke skjedde og bekymringer for hva 

som kunne komme til å skje. 

Flere pekte på den bygningsmessige utformingen av utlendingsinternatet, hvor informantene 

opplevde at opprettelsen av de nye modulene bidro til å motvirke vold og trusler fra 

internerte. En av informantene beskrev en positiv utvikling:  

Men tidligere, i gamle dager da vi startet her, så var vi på det som heter Bygg 112 […] Og da 

hadde vi helt andre utfordringer enn det vi har i dag. Da var det mye større avdelinger. Vi 

hadde to store avdelinger med 40–50 mann. Veldig, veldig mye mere bråk, veldig mye mere 

vold, mye mere utfordringer den gangen enn det det er nå. Nå er det jo mindre avdelinger, mye 

lettere å, med mangel på et bedre ord, segregere. Altså her har du flere avdelinger å spille på. 

Tidligere, fortalte informanten, var det én TV, to dusjer og to toaletter på én avdeling, og at 

dette, sammen med mange internerte på avdelingen og manglende mulighet til å «segregere», 

førte til mer vold og trusler både mellom internerte og mot ansatte. Forskning på puber, 

klubber og barer (Di Martino, 2003, s. 895–896), så vel som fengselsforskning (Reiss & Roth, 

1993, s. 154; Steiner & Wooldredge, 2017, s. 328) har hypotesert en kobling mellom 

overbefolkning og voldelig og truende atferd. Muligheten til å kunne «spille på» flere 

avdelinger, i betydning at man kunne endre sammensetningen av internerte på en avdeling 

ved å flytte enkelte internerte til andre avdelinger, ble i tråd med dette fremhevet av 

informantene som gunstig for internatmiljøet og kunne redusere forekomsten av vold og 

trusler. Flere av dem ga uttrykk for at frustrerte mennesker som må leve tett oppå hverandre, 

koblet med et mangfold av forskjellige nasjonaliteter, religioner og kulturer, og at noen 

personer rett og slett ikke går overens, potensielt kunne føre til vold og trusler. Fleksibiliteten 

var derfor viktig for å motvirke vold og trusler. Noen uttrykte imidlertid bekymring som følge 

av stengingen av flere avdelinger på Trandum, blant annet på grunn av et lavere belegg den 

siste tiden. Daniel fortalte om en situasjon hvor det hadde oppstått en slåsskamp mellom 

internerte og hvor en av kollegaene hans hadde blitt utsatt som følge av at han hadde grepet 

inn i situasjonen. Om slåsskampen sa Daniel følgende: 

Så det hadde kanskje vært mulig å forebygge det da. Før var det mulig å flytte internerte. Vi 

kunne, spesielt på langtidsavdelingen, det er jo ikke alltid sammensetningen er helt perfekt, og 

noen ganger bør en eller annen flyttes til en annen avdeling for å opprettholde ro og orden. 

Men nå er vi veldig begrenset fordi det er flere avdelinger som er stengt, og de som er åpne er 

ganske fulle. Så vi har veldig dårlige muligheter til å balansere på den måten.  
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Like etter fortalte Daniel at stemningen og miljøet hadde endret seg som følge av at man ikke 

hadde denne muligheten lenger. Særlig på langtidsavdelingen ble det trukket frem at 

stemningen «er spent. Det kan eksplodere snart.» Flere uttrykte også bekymring for 

nedbemanningen i PU, som særlig rammet transportledsagere, og dens potensielle innflytelse 

på vold og trusler mot ansatte, men også internerte, på Trandum. Ressurskutt, i form av 

redusert bemanning, kunne lede til mindre tid, kapasitet og overskudd blant 

transportledsagerne til å utføre tjenesten på den måten de mente best motvirket vold og 

trusler. Både Andreas og Daniel fremhevet under intervjuene at både tid til å prate med de 

internerte og det å gi de tilstrekkelig informasjon, var viktig for å motvirke vold og trusler, og 

at nedbemanningen kunne vanskeliggjøre dette. Daniel fortalte gjennom intervjuet at 

kommunikasjon og ressurser var viktig for å forhindre vold og trusler fra internerte, og 

fortalte om situasjoner som kunne skape frustrasjon, og i ytterste konsekvens vold og trusler:  

Det er kanskje når det er veldig … Nå kommer jeg ikke på noe konkret, men det er typisk når 

det er veldig mange nye som kommer samtidig og de må innlosjeres. Og folk er sultne og må 

inn på en måte, da har du ikke så mye tid til å snakke med hver enkelt. Det er først når de 

kommer på inn avdeling og alt det praktiske er på plass, det er da vi kanskje har mulighet til å 

gå inn og snakke med hver enkelt. Men noen ganger er det hektiske dager og dårlig 

bemanning, og det er da situasjonen er den mest sårbare.   

På oppfølgingsspørsmål fra meg svarte Daniel at ressurser og tid til kommunikasjon var viktig 

for å motvirke vold og trusler på utlendingsinternatet. En slik forståelse ligner på det Steiner 

og Wooldregde (2017) skriver om fengselsbetjenters sikkerhet. De betoner at situasjoner hvor 

innsatte opplever at de ikke føler de blir møtt av ansatte på en tilstrekkelig måte, eller der 

innsatte ikke føler de kan stole på at ansatte kan hjelpe dem med å løse problemer forårsaket 

av fengselsmiljøet, kan føre til at de innsatte reagerer negativt mot dem, for eksempel 

gjennom vold og trusler (2017, s. 330). I tråd med dette fremhevet informantene at 

fordelingen mellom antall ansatte og internerte var av betydning, og ga uttrykk for en 

forståelse om at få internerte på utlendingsinternatet gjorde at det ikke oppsto så mange 

hendelser 

Andre fortellinger la mindre vekt på bemanningssituasjonen, og forklarte volds- og 

trusselhendelser ut fra antall internerte de hadde hatt på Trandum siden det åpnet. Siden 

utlendingsinternatet er en institusjon tiltenkt som et kortvarig oppholdssted, har det gjennom 

årenes løp vært høy gjennomstrømning av folk. Noen volds- og trusselhendelser ble fremstilt 

som en naturlig følge av dette: 
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MAGNUS: Nå håper jeg ikke at jeg fremlegger det her som at dette er noe som er dagligdags 

at de flyr … For det er det ikke. Det er det ikke. Men vi har hendelser, da. Men du kan tenke 

deg etter X-antall titusenvis av mennesker som vi har hatt gjennom den maskinen her fra vi 

startet, så har det vært … Det sier seg selv at det har blitt noen sånne hendelser.   

Magnus sin forklaring virket å følge en logikk lignende Cohen og Felsons (2014) 

rutineaktivtetsteori, som sier at sammenfallet i tid og rom av en motivert gjerningsperson, et 

egnet offer og fraværet av bevoktning er en funksjon av våre rutineaktiviteter. Magnus’ logikk 

virket å være at jo flere man møter på i kraft av tjenesteutøvelsen på Trandum, desto større er 

sjansen for å bli utsatt for vold og trusler. Den korte tiden internerte oppholder seg på 

Trandum fikk imidlertid også en annen betydning i noen av historiene om internertes vold og 

trusler mot transportledsagerne. Det korte oppholdet på Trandum kunne ha betydning for det 

jeg skrev i kapittel 6 om den latente volden på utlendingsinternatet. Fengselsforskning har 

pekt på betydningen av relasjonen mellom ansatte og innsatte for ansattes trygghet (Liebling, 

2011, s. 495). Og siden utlendingsinternater i utgangspunktet er steder der internerte skal 

oppholde seg i korte perioder, skriver Puthoopparambil mfl. (2015) at muligheten for tillit og 

relasjonsbygging er svekket. Ut fra dette kunne en utlede at transportledsagerne ville ha 

forklart vold og trusler ut fra en redusert mulighet til å bygge relasjoner med de internerte. 

Men noen av forklaringene informantene ga under intervjuene vitnet heller om det motsatte. 

For noen opplevdes det som gunstig at de ikke hadde tid til å bli bedre kjent med internerte, 

og at relasjonsbyggingen kunne være slitsom og potensielt truende. En av transportledsagerne 

trakk grenser opp mot fengsel, og forklarte hvorfor det opplevdes lettere å jobbe på Trandum:  

Jeg føler det, fordi du ikke har samme type relasjon til de internerte som du har i fengsel til 

innsatte. Fordi der, hvis du virkelig engasjerer deg og har lyst til å gjøre noe med din konkrete 

kontaktinnsatt, da må du gi veldig mye av deg selv. Og det kan være en veldig tung prosess. 

Og innsatte som sitter i fengsel, de har jo veldig mye informasjon om deg som betjent hvis de 

bare vil. Og bare det å vite at de har kontroll på hvor jeg bor, hva ungene mine heter. Det 

synes jeg er den største trusselen, og … Ja. 

Det at innsatte kunne ha kontroll på hvor han bodde og hva ungene hans het, opplevde han 

som den største trusselen i fengsel. Men flere av informantene fortalte historier som tydet på 

at denne forståelsen hadde en overføringsverdi til utlendingsinternatet. Det ble lagt vekt på et 

skille mellom å jobbe på korttids- og langtidsavdelingen, og at man på langtidsavdelingen 

måtte være varsom med ikke å dele sensitiv informasjon, og at dette for noen kunne oppleves 

tungt. 
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I andre historier om vold og trusler mot transportledsagerne la informantene vekt på helt 

andre institusjonsspesifikke forklaringer enn strukturelle og organisatoriske rammer. Her 

trakk de frem at transportledsagerne kunne bli utsatt for vold og trusler i utførelsen av 

tjenestespesifikke oppgaver. Under intervjuene fortalte de om flere episoder hvor 

transportledsagere hadde blitt utsatt for vold eller trusler som følge av utførelsen av 

celleaksjoner, nedleggelsessituasjoner og andre maktanvendelsessituasjoner. Fortellingene 

handlet også om situasjoner hvor informantene enten hadde opplevd, vært vitne til eller hørt 

om transportledsagere som hadde blitt utsatt for noe «fysisk» i forbindelse med at de hadde 

gått imellom internerte som sloss, men det varierte hvorvidt de omtalte det som «vold» eller 

andre ting som «dytt», «slag», «spark», «noe fysisk» eller «basketak med internerte». Både 

Henrik og Markus sa at det var «mere fysisk» eller «flere hendelser» mellom internerte enn 

det var mellom internerte og transportledsagerne, men at dette kunne gå ut over dem. Dette 

kunne skje i forsøket på å skille internerte som kranglet eller sloss, men det kunne også være 

at de internerte ikke klarte å «slippe det før man får roet seg ned etter X-antall timer», som 

Markus bemerket, og at dette kunne resultere i vold og trusler mot tjenestemenn.  

 

 

Narrativer om den voldelige eller truende personen 

I intervjuene var det i tillegg to mindre fremtredende narrativer som omhandlet informantenes 

forståelse av hvorfor internerte kunne rette vold og trusler mot transportledsagerne. Det ene 

narrativet dreide seg om personrelaterte forklaringer, og det andre om historier om vold og 

trusler som en «æresgreie». Når det gjelder den førstnevnte, attribuerte transportledsagerne 

enkelte hendelser til personrelaterte trekk hos den involverte internerte. Noen forklarte vold 

og trusler ut fra psykisk sykdom og rus. Mens rus nærmest fungerte som en liten notis i noen 

få intervjuer, var det flere historiefortellinger som handlet om at informantene hadde blitt 

utsatt for vold eller trusler fra psykisk syke internerte. Joakim fortalte om foranledningen til 

en hendelse hvor han ble forsøkt bitt som følge av at han skulle roe ned en internert: 

Hun hadde fått informasjon at hun skulle være internert i fire uker til. Og hun har slitt ganske 

mye med helsen sin, med stress av å være her fra før. Så da gikk hun veldig i kjelleren med 

det, sånn psykisk, og var veldig deprimert. […] Men hun ble veldig frustrert og egentlig gikk i 

en sånn psykose, hvor hun tok av alle klærne sine og begynte å banke hodet sitt i veggen og 

var veldig utagerende mot seg selv.  
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Daniel sa det mer direkte: «Jeg har ikke opplevd en eneste truende person her, bortsett fra de 

som er psykisk syke, da, som går på veldig sterke medisiner og har diagnoser. Det er de som 

kan oppleves som uforutsigbare personer.» Andre forklaringer gikk bort fra rus og psykisk 

sykdom, men tilskrev likevel vold, trusler og annen negativ atferd til psykologiske trekk 

gjennom beskrivelser av internerte som «krakilske», «primadonnaer», «spesiell case», 

«kasuser» eller at det var «sånn han var av person». En mer fremtredende historie innenfor 

dette narrativet trakk frem nordafrikanere som en gruppe som utmerket seg. Halvparten av 

informantene fortalte at nordafrikanerne var en gruppe «det var særlig problemer med.» I sin 

studie av britiske utlendingsinternater, fant Bosworth (2014, s. 98) at ansatte delte internerte i 

(symbolske) grupper blant annet ut fra straffehistorikk og nasjonalitet i forsøk på å forstå 

hvem det var de passet på. Selv om det var noen unntak, var det først og fremst i forbindelse 

med nordafrikanere at nasjonalitet ble trukket frem. «Nordafrikanere er det mere vold med. 

Mere vold, mere trusler, mere avføring. Nesten utelukkende, nordafrikanere», sa Markus. En 

annen transportledsager snakket også om nordafrikanere da han sammenlignet Trandum med 

fengsel: 

Forskjellen fra kriminalomsorgen og politiet, eller internatet her, er jo det i forhold til 

nasjonalitet, hvilken folkegruppe som er den vanskeligste. Og det fikk jeg jo vite ganske tidlig, 

hvem som er vanskelig. Og jeg kunne ikke skjønne det selv. Men over tid så … Ja, det er sant 

som de sier. […] Det er et folkeslag som skiller seg ut. Nordafrikanske folk er som regel de 

vanskeligste.  

I likhet med det Hall (2012, s. 41) fant i sin studie, var ikke informantenes forståelser av 

nordafrikanernes vold og trusler fremstilt som ubegrunnede fordommer, men at det heller var 

oppfatninger basert på bevis eller hva de hadde sett i løpet av årene på Trandum. Enda det ble 

sagt at det var flere nordafrikanere «som ikke gjør noe ut av seg òg», var det likevel en 

oppfatning blant noen av informantene om at det var en større tilbøyelighet til vold og trusler 

blant denne gruppen. Forståelsene var imidlertid ikke at de nordafrikanske nasjonalitetene 

nødvendigvis var volds- og trusselgenererende per se. Noen av informantene trakk også frem 

at samfunnsmessige faktorer som oppvekst og hvordan de hadde levd kunne ha betydning for 

deres negative erfaringer med denne gruppen. Flere av dem var «fattige gatebarn fra Nord-

Afrika», som Kristoffer sa.  

Andre fortellinger la vekt på den «kriminelle utlendingen». På utlendingsinternatet kan det 

sitte personer som har sonet fengselsstraff og som har blitt utvist på grunn av den ilagte 

straffereaksjon, eller andre som på en annen måte har straffe- eller voldshistorikk fra før. Selv 
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om det var eksempler på at det også var gode erfaringer med internerte med soningserfaring, 

og at disse kunne takle og tilpasse seg institusjonslivet bedre enn internerte som aldri hadde 

vært institusjonalisert før, var den kriminelle utlendingen likevel en fremtredende figur i flere 

av historiene. I noen av fortellingene var historikken deres et tegn på de internertes 

tilbøyelighet eller kapasitet til voldelig og truende atferd mot transportledsagerne. At de hadde 

vært i fengsel, utagert på mottak eller lignende, var en risikofaktor og ble i noen tilfeller 

vurdert av transportledsagerne som at den internerte var kapabel til å gjøre det igjen. Likevel 

ble det presisert at de fleste med volds- og straffehistorikk verken var voldelige eller truende 

mot transportledsagerne. Men i andre fortellinger ble hyppigere forekomst eller fraværet av 

volds- og trusselhendelser henholdsvis forklart med at det var mange eller få med kriminell 

bakgrunn på Trandum. 

Hall (2012, s. 101) skriver at de ansatte i hennes studie opplevde problemer med folk med 

soningserfaring fordi de «kjente systemet», og kunne derfor være svært krevende og trøblete. 

Dette var også fremtredende i mitt datamateriale. Den «kriminelle utlendingen», men også 

andre internerte, kunne true til seg goder. Disse kunne også bli fremstilt som brysomme eller 

manipulerende ved at de hausset opp hverandre og kunne skape negativ stemning på 

Trandum, noe som potensielt kunne føre til økt forekomst av vold og trusler mot 

transportledsagerne og internerte. Det var ikke alltid de krevende og manipulerende internerte 

var tidligere kriminelle, men i flertallet av historiene hadde disse individene enten sonet i 

fengsel eller vært lenge på Trandum. I motsetning til de andre forklaringene hvor 

transportledsagerne hadde en tendens til delvis å eksternalisere ansvaret til de ulike 

omstendighetene rundt, ble ansvaret i disse fortellingene i større grad plassert hos individet. 

Til forskjell fra internerte som kunne handle i affekt eller på grunn av en ugunstig situasjon, 

ble volds- og trusselhendelsene denne gruppen sto for, oftere fremstilt som planlagt og 

kalkulert, noe utdraget fra intervjuet med Kristoffer illustrerer:  

KRISTOFFER: Den hendelsen som jeg var involvert i med de fire med slagvåpen, det var en 

planlagt hendelse. Der var det jo. De opprørene vi har hatt her, var jo planlagt. Det vet vi jo. 

Men vi kan ikke generalisere de. For den internertmassen som er involvert i det, er av en type 

klientell som hadde et anlegg for det.  

TINE: På hvilken måte da? 

KRISTOFFER: Mye voldshistorikk fra før av, og folk som har nada å tape på å bli sittende i 

fengsel, som kunne gjerne tenkt seg å bli satt i fengsel igjen, da. Det er helt greit, null stress. 
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TINE: Hvorfor det, tenker du? 

KRISTOFFER: Fordi de har ikke så mye annet å gå tilbake til. Det er det. Mye typ fattige 

gatebarn fra Nord-Afrika, for å være litt sånn mer spesifikk på grupperingen, da. Vi har jo hatt 

folk sittende her, som sitter nå fengslet i kriminalomsorgen, og kommer til å bli sittende der 

for veldig, veldig lang tid, som har vært involvert i hendelser her, hvor det er bare det moduset 

dem ofte har. Kanskje fordi at de skal uttrykke misnøye mot situasjonen sin og at de, innenfor 

den grupperingen, hisser hverandre opp, da. De hisser hverandre opp istedenfor å erkjenne den 

faktiske situasjonen sin som er at de har ingenting å si. Altså de har ofte selv satt seg i 

situasjonen hvor de befinner seg her, og resultatet er at de skal returneres til hjemlandet sitt.   

 

Æresnarrativer 

Æresnarrativer er historier hvor informantene forklarerer internertes vold og trusler mot dem 

som et forsøk fra den internerte om å hevde seg selv. Informantenes beretninger om vold og 

trusler som en «æresgreie» kan deles i to grupper. Den første gruppen samler fortellinger om 

vold og trusler som finner sted i et hierarkisk system på Trandum. I den andre gruppen 

plasseres vold og trusler som sees som en videreføring av en mer sosialisert måte å oppnå 

status på.   

Den første gruppen fortellinger handlet om at internerte kunne utøve vold og trusler mot 

transportledsagere som en måte å hevde seg på, enten over systemet, over den enkelte 

tjenestemannen eller for å tøffe seg foran andre internerte. Det var denne type fortellinger som 

var det vanligste æresnarrativet blant informantene. Internertes vold og trusler ble forstått som 

et forsøk på å vise makt eller handlekraft i en ellers relativt maktesløs situasjon. Det kunne 

handle om å forsvare sin ære, som det går frem av Kristoffers beskrivelse av hvorfor 

internerte trekker tilbake trusler etter tilsnakk:  

Det stopper der. Hvorfor? Sikkert fordi at når det står et helt vaktlag rundt deg, så du får ikke 

gjort så veldig mye mer, ikke sant? Eller en eventuell æresgreie de har om seg selv, sendes 

vekk. Den slår inn kanskje av og til, og så skal de liksom prøve å se ut som de er truende, da. 

Men altså de skjønner at de ikke kommer noen vei med det likevel.  

Kristoffer forklarte at de internerte ofte skjønte at den truende atferden ikke hadde noen 

hensikt etter at de har blitt fortalt at transportledsagerne ikke har mulighet til å fatte eller 

påvirke avgjørelser i saken deres. Flere av transportledsagerne fortalte om hvordan de 

internerte enten kunne true, forsøke å utøve vold eller skape uro og misnøye på avdelingen 
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som en måte å vise makt på. Internertes vold og trusler som en «æresgreie» ligner det som er 

skrevet om makt og motmakt i fengsel. Innsattes motstand eller motmakt mot 

fengselssystemet har vært viktige temaer innen fengselsforskningen (se for eksempel Sykes, 

1958/2007; Lauesen, 1999; Crewe, 2009; Ugelvik, 2011). Motmakt kan med Lauesen (1999) 

forstås som handlinger som søker å motarbeide fengslets maktteknikker, for å forsøke å 

bevare ens identitet og verdighet. I intervjuene viste informantene en forståelse for den 

potensielt identitetskrenkende karakteren de ansattes handlinger kunne ha, og det ble lagt vekt 

på hvordan de forsøkte å ta med internerte som oppførte seg truende eller «urolige» i 

fellesskapet ut på gangen, slik at de kunne «gi seg med æren i behold». Samtidig ble det sagt 

at denne inngripenen kunne resultere i vold ved at den internerte kunne føle at han holdt «på å 

tape kampen». Kristoffer fortalte om en hendelse han tidligere i intervjuet hadde klassifisert 

som vold: 

Og han åpenbart, da, følte at da tok jeg fra han muligheten, da, til å liksom kanskje statuere et 

eksempel ut av oss eller gjøre noe … altså et eller annet sånt, da. Et eller annet for å hisse opp 

stemningen litt mer. Og når jeg da tar tak i 'n, 'Neimen, nå går vi ut her og prater istedenfor', 

resulterte det i at han fysisk prøvde å motsette seg det. 

Collins tilbyr i boka Violence: A Micro-Sociological Theory (2008) en generell teori om vold, 

men peker på at vold som finner sted i såkalte totale institusjoner skiller seg fra annen vold. 

Han trekker frem vold mellom innsatte i fengsel, og skriver at denne volden ikke bare tjener 

ens eget omdømme, som den subkulturelle teorien har trukket frem (se for eksempel 

Anderson, 2014). I tillegg kan voldshandlingene – på grunn av det hierarkiske systemet de 

inngår i – også fungere som motstandshandlinger mot autoritetene som forbyr det, og hvor 

volden kan gi den internerte et rykte selv om den internerte skulle tape (Collins, 2008, s. 329). 

Også Jackson-Jacob (2004) peker på at man ikke må vinne et slagsmål for å oppnå «fordeler» 

av et slagsmål, men at man selv ved tap kan få muligheten til å konstruere seg selv en modig 

og dristig person som tør å ofre seg selv. En slik forståelse fremtrådte også i noen av 

fortellingene på Trandum. Vold og trusler ble ikke utelukkende forstått som å ha 

omdømmemessige gevinster bare hvis de internerte klarte å få overtaket på 

transportledsagerne: vold og trusler kunne også ha betydning for de internertes identitet og 

verdighet selv om de internerte var klar over at slik atferd ville bli slått fort ned på. Uavhengig 

om de «vant» eller «tapte», kunne den internerte utøve motmakt ved å fremstille seg selv som 

en person som ikke godtar alt:  
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ANDREAS: Si at jeg låser opp døra hans og han ønsker ikke at døra hans skal være låst opp. 

Men så sier han ikke noe før du har forlatt døra, og da skriker han til deg og begynner å klage 

og skrike ut i gangen slik at andre internerte hører at det er misnøye med den 

transportledsageren eller et eller annet sånt noe. Og så blir han kalt ut på gangen, og så får han 

på en måte ut frustrasjonen, og så snakker … Reglene er at vi skal åpne opp og sånn. Og så 

kommer vaktleder, og så blir han hysja ned og så går han inn på cella, og da er det nesten litt 

sånn klikk inni hodet [til den internerte], at du føler du har tapt, men samtidig har du vunnet på 

en måte. Den internerte har fått skjelt ut [transportledsageren] og han har fått gjort noe.    

Vold og trusler som oppsto i tilsvarende situasjoner som den nevnt over, eller vold og trusler 

som oppsto ved for eksempel innlåsing på celle, ble alle forstått som en måte å forsøke å 

motarbeide eller hevde seg over systemet. Det varierte imidlertid hvem som var ansett som 

publikum for denne selvfremstillingen. I noen historier ble vold og trusler forstått som et 

forsøk på å posisjonere seg blant andre internerte. I andre historier var handlingene forstått 

som et signal til utlendingsinternatet og det større «systemet».  

Den andre gruppen fortellinger handlet om vold og trusler som en del av en kultur noen 

internerte brakte med seg inn på Trandum. Volden og truslene internerte rettet mot 

transportledsagerne ble ikke attribuert forhold ved utlendingsinternatet eller situasjonen de 

befant seg i for øvrig. I stedet ble de forstått som at de internerte var en del av en kultur som 

preget av voldelig atferd, og som de fortsatte med inne på internatet, hvilket er i tråd med 

importteori (Reiss & Roth, 1993, s. 152). Noen av historiene handlet om at vold og trusler 

fungerte som en måte å hevde seg på i miljøet de hadde vanket i utenfor Trandum. Kristoffer 

snakket om at noen internerte var mer tilbøyelige til å fremsette trusler mot 

transportledsagerne:  

Noen er mer troende til det. Man har liksom, fra deres synspunkt, tydeligvis ingenting å tape, 

da. Igjen for at man vet at det ikke nødvendigvis får noen store konsekvenser av å fremsette 

trusler ut over at man får en påpekning om at man ikke skal gjøre det, liksom, og at man sier at 

man kan faktisk bli anmeldt for det her. Men sånne ting biter ikke på dem. En måte å hevde 

seg selv på. For man er da en gutt av gata, ikke sant? Og er vant til å hevde seg selv foran 

andre folk for å vise hvem man er, da. 

Som sitatet viser, forstår Kristoffer truslene som en del av en gatekultur. Dette ligner 

Andersons (2014) «code of the street», en kode som presser afroamerikansk ungdom i 

sentrum til å utøve vold ved tegn på manglende respekt. Sandberg (2008) skriver at i en 

voldelig gatekultur, fungerer vold som premisset for å organisere hierarkiet i kulturen. Vold 
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sees her som en viktig ressurs, en form for gatekapital basert på å ha lite å tape i 

storsamfunnet, og som gir kulturmedlemmene et alternativ til å være maktesløs.  

Kort oppsummert viser analysen at transportledsagerne trekker veksler på en rekke 

forklaringsmåter når de gir mening til vold og trusler som internerte retter mot tjenestemenn 

på utlendingsinternatet. Forklaringene og forståelsene var mange, og enkelthendelsene ble 

ikke bare plassert innenfor én forståelsesramme, men det var heller ofte tilfellet at flere 

narrativer kunne inngå i beskrivelsen av en og samme hendelse. Analysen av informantenes 

narrativer viser viktigheten av ikke å redusere forklaringene på internertes vold og trusler til 

strengt avgrensede kriminologiske teorier, for lettere å kunne belyse de komplekse og 

sammensatte forståelsene transportledsagerne har av internertes vold og trusler mot 

tjenestemenn på Trandum (Sandberg mfl., 2019, s. 1323). 
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8 Transportledsagernes identiteter 

Gjennom historiefortelling identifiserer vi oss selv, skriver Presser (2016, s. 138). Når vi 

forteller historier om oss selv eller gruppen vi tilhører, sier vi noe hvem vi er eller hvem vi 

ønsker å være (Presser & Sandberg, 2015a, s. 2). Vi sier noe om hvorfor vi gjør som vi gjør, 

og dermed hva slags typer mennesker vi er (Presser, 2016, s. 138). I dette kapittelet 

undersøker jeg hvordan informantene fremstiller seg selv i fortellingene om vold og trusler 

som internerte retter mot transportledsagerne på Trandum. Det er forholdet 

transportledsagerne har til egen utsatthet for internertes vold og trusler som er fokuset i 

analysen. Vold og trusler brukes som en analytisk linse for å se hvordan de konstruerer en 

yrkesidentitet, altså hvordan de fremstiller sin egen rolle som transportledsager, i møte med 

vold og trusler internerte retter mot dem på Trandum.  

Historiene informantene fortalte skilte seg fra kulturelle forestillinger av vold og trusler som 

dramatiske hendelser som innebærer sterke krenkelser mot den personlige integriteten. Flere 

temaer opptok informantenes interesse. I intervjuene snakket de blant annet om et potensial 

for vold og trusler, uvisshet om hvem de internerte var, frustrerte mennesker i en vanskelig 

situasjon og om internerte med voldshistorikk. De snakket om opprørshendelser og fysisk og 

psykisk helseproblematikk. De trakk frem forebygging, avverging og håndtering av hendelser, 

men også grensesetting, maktanvendelse og betydningen av å vise forståelse for de internertes 

situasjon. Og i stedet for kun å legge vekt på egne eller kollegaers opplevelser av vold og 

trusler fra internerte, la de også vekt på hvilke egenskaper og kvaliteter som gjør en til en god 

transportledsager. Historiene tydet på at transportledsagerne ikke hadde interesse av å 

fremstille seg selv som ideelle ofre (Jägervi, 2014). Å bruke konseptet om det ideelle offer for 

å gripe transportledsagernes erfaringer er derfor lite fruktbart. I stedet undersøker jeg hva det 

innebærer for transportledsagerne, enten faktisk eller potensielt, å bli utsatt for vold og trusler 

fra internerte i et narrativt viktimologisk rammeverk, hvilket åpner for at informantene kan 

fortelle om utsatthet og erfaringer på deres egne premisser (Cook & Walklate, 2019, s. 241). I 

informantenes identitetsarbeid, altså i etableringen av hvem de var (Presser, 2012, s. 6), 

snakket de om seg selv som en gruppe som skilte seg fra andre grupper i samfunnet, men de 

trakk også grenser mot hverandre. Jeg vil dermed i det følgende først belyse den felles 

konstruksjonen av transportledsagerrollen, for så å omtale forskjellige identiteter blant 

transportledsagerne.   
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Å være en transportledsager 

I intervjuene med de åtte transportledsagerne i denne studien, ble jeg introdusert for 

fortellinger og forståelser fra åtte forskjellige ståsteder. De kunne alle fortelle om egne eller 

kollegaers opplevelser av vold og trusler som internerte hadde rettet mot tjenestemenn på 

Trandum. Samtidig var det ulike vektlegginger og nyanser i hvordan de forsto slike hendelser 

og hvordan de sa at de forholdt seg til det. Men de uttalte seg ikke bare som enkeltindivider. 

De snakket også på vegne av en gruppe, som et medlem av transportledsagergruppen, som er 

gitt en lovhjemlet myndighet – en begrenset politimyndighet – for å opprettholde ro, orden og 

sikkerhet på utlendingsinternatet (PU, 2016). Denne myndigheten er de ikke gitt som 

enkeltindivider, men som medlemmer av denne transportledsagergruppen. Med dette fører det 

noen klare retningslinjer for hvordan de skal agere og opptre overfor internerte på Trandum. I 

intervjuene snakket informantene om regelverk, interne retningslinjer og tiltakskort, om 

rapportgrunnlag og registrering og om tidslinjer og arbeidsfordeling mellom saksbehandlere 

og transportledsagere. Men de brukte også ord og uttrykk som tydet på at de individuelle 

historiene og forståelsene ikke var løsrevet fra deres rolle som transportledsager. 

TINE: Kan du fortelle meg litt om hva du gjør i jobben din? 

MAGNUS: Jobben min er vel primært … Det vi driver med er ro, orden og sikkerhet. Det er 

det som er primæroppgavene mine.  

Magnus’ korte oppsummering av arbeidsoppgavene om at de skal sørge for «ro, orden og 

sikkerhet», er et eksempel på det Smith (2005) kaller erfaringstomme beskrivelser. Dette er en 

form for institusjonell diskurs, en måte å snakke om arbeidet på med institusjonelle begreper 

som i utgangspunktet gir lite informasjon om informantens erfaringer (Rua, 2012, s. 105). De 

har i kraft av arbeidet sitt lært et språk for å omtale erfaring for å kunne beskrive hendelser og 

erfaring på institusjonelt foretrukne måter (Kurtz & Colburn, 2019, s. 336). Kravene og 

retningslinjene som følger med samfunnsmandatet de er gitt, innebærer at informantenes 

selvfremstillinger ikke bare må være moralsk forsvarlig for dem selv, men at de også må 

samsvare med utlendinginternatets regler og mål (Petintseva, 2019, s. 92). På den måten er 

ikke informantenes beretninger utelukkende subjektive i karakter, men er blant annet også 

farget av de formelle og uformelle forventningene til transportledsagerne. Samtidig er ikke 

deres fortolkninger og fremstillinger fullstendig determinert av disse institusjonelle føringene 

og forventingene. Selv om institusjonelle forventninger vil kunne forsøke å legge føringer for 

transportledsagernes historier, vil ikke informantene nødvendigvis «overholde» disse dersom 
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de opplever disse rammene som meningsfulle for å beskrive erfaringene de forteller om 

(Loseke, 2007, s. 672). I et av intervjuene ble det sagt at «[n]å er jeg ærlig med deg, nå er jeg 

kanskje litt for ærlig med deg», og i et annet intervju var det en som utbrøt «å, dette liker jeg 

ikke å prate om» da han snakket om forskjellige tilnærminger transportledsagerne hadde til 

arbeidet på Trandum. Disse uttalelsene kan indikere at informantene snakker om ting som 

bryter med de institusjonelle forventningene til hva man skal si og hvordan man skal opptre 

som transportledsager, og kan fungere som eksempler på at personlige narrative identiteter 

flettes sammen med institusjonelle narrative identiteter i informantenes historier.  

 

 

Transportledsagernes selvfremstillinger 

Enda jeg intervjuet åtte forskjellige transportledsagere, fulgte selvfremstillingene under 

intervjuene et sentralt skript (Lauger, 2014, s. 188). I fortellingene tegnet de et bilde av 

transportledsagerne som en gruppe bestående av profesjonelle og dyktige folk, som var 

opptatt av å ivareta internerte på best mulig måte etter forholdene. De la vekt på å forebygge 

og forhindre potensielle volds- og trusselhendelser, og de snakket også om at de nøt godt av et 

godt kollegialt samhold hvor transportledsagerne var flinke til å spille på hverandre. I tillegg 

var en gjennomgående fremstilling at de var personer som ikke lot seg skremme av faktiske 

eller muligheten for volds- og trusselhendelser, og som håndterte og tolererte et visst nivå av 

frustrasjon, uro og utagering blant internerte.  

Den klare forståelsen var at det var relativt lite vold og trusler mot tjenestemenn på 

utlendingsinternatet. I overensstemmelse med det Ugelvik (2016b, s. 225) fant i 

undersøkelsen av ansattes fortellinger på Trandum, var også informantene i min studie opptatt 

av å vektlegge at transportledsagerne hadde en form for ekspertise og profesjonalitet som 

gjorde at volds- og trusselnivået var lavt. Kristoffers uttalelse illustrerer dette: 

Når man ofte hører hvordan det kan være i fengsler eller arrester, så opplever man nok her at 

vold og trusler fra de internerte er tidvis … Det er mindre av det her enn det du kanskje ville 

ha trodd, da. Og noe av det kan være organiseringen fra vår side, at man har faste 

tjenestemenn på faste avdelinger som kan følge opp avdelingene på en bedre måte, spesielt på 

langtidsavdelingen. Men også at tilbakemeldingene man kanskje ofte får fra de internerte når 

de forlater Trandum er at de takker for måten vi har oppført oss på. Det synes jeg jo er litt 

spesielt, da. […] Men inntrykket jeg sitter igjen med er at nivået blant de fleste som jobber her 



78 

 

er såpass høyt og profesjonelt at det ikke nødvendigvis legger opp til at de internerte har 

påskudd eller grunnlag til å gå til fysisk til veggs mot den enkelte, da.  

Sammenlignet med lignende institusjoner som kan oppleves inngripende for den som er 

institusjonalisert, var forståelsen at transportledsagerne opplevde få volds- og trusselepisoder.  

Kristoffers sammenligning kan kanskje tolkes som at enda det forelå volds- og 

trusselgenererende forhold på utlendingsinternatet, bidro transportledsagernes profesjonalitet 

til å motvirke at disse faktisk fikk utspille seg. Flere av informantene uttrykte at de internerte 

hadde en respekt for og var fornøyd med transportledsagerne på Trandum. Selv om noen av 

angrepene informantene ble utsatt for ble forklart med at de var rettet mot systemet og ikke 

mot dem som personer, ble det andre ganger understreket at de internerte i stor grad klarte å 

skille transportledsagerne fra det strenge systemet. Respekten som transportledsagerne høstet, 

fulgte ikke med stillingsbeskrivelsen. Det var måten transportledsagerne jobbet på som ga 

dem respekt, noe Magnus påpekte:  

Hvis du tror at du får på deg blåskjorte og går inn her eller … Altså i vårt virke med de 

menneskene som vi er satt til å passe på, hvis du tror at den uniformen gir deg respekt, da er 

du også på gærent sted. Den uniformen gir deg ingenting. Det er personen de gir respekt.  

Anerkjennelse og respekt handlet om mer enn «the clothes that powers wears» (Barker i 

Ugelvik, 2016a, s. 184). Respekt fikk man ikke av å være hard og autoritær. Ifølge Magnus 

handlet det heller om å mestre balansegangen mellom et sikkerhetsfokus og et fokus på yte 

service og vise omsorg for de internerte. Kristoffer trakk grenser mot tilsvarende institusjoner 

i andre land, for å fremheve hvordan transportledsagerne på Trandum gjorde en aktverdig 

jobb:   

Forskjellen som blir beskrevet av internerte som snakker med meg er at de forventer å bli slått 

i andre land. Sier du noe som eventuelt tjenestepersonen ikke liker, så må du bare forvente å 

bli slått. Så enkelt er det. Hvis ikke du adlyder umiddelbart, så blir du slått. […] Og at de ikke 

blir møtt med noe særlig mye hjelp i mange av de landene, og så kommer de hit, og så er man 

snille med dem, beskriver de. […] Men det blir relativt, da. Det blir veldig relativt. Men som 

sagt, fordi at de kanskje sammenligner oss mye med hva de har vært borti tidligere, mange av 

dem – på ferd oppigjennom Europa – fremstår vi kanskje som personer som er greiere å ha 

med å gjøre, selv om systemet kan oppfattes veldig strengt, da.  

Informantenes historier om hvordan de klarte å avverge konflikt- og utageringssituasjoner 

som var i ferd med å blusse opp, eller at de hadde et øye for å plukke opp annen avvikende 

atferd, bidro ytterligere til posisjoneringen av transportledsagerne som en kompetent og 
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profesjonell yrkesgruppe (Ugelvik, 2016b, s. 226). Flere trakk frem at forebygging av 

hendelser var en viktig del av treningen og at det var et jevnt og trutt fokus gjennom 

arbeidsdagen på å plukke opp signaler for å opprettholde ro på utlendingsinternatet. Som vi 

skal se senere, ble dette forebyggingsarbeidet forstått og tolket på ulike måter av 

informantene. Noen ganger kunne den opplevde, lave forekomsten av vold og trusler bli 

fremstilt som en positiv konsekvens av service- og omsorgsarbeidet transportledsagerne 

utførte overfor internerte på Trandum. Andre vektla en mer intendert forkjøpslogikk, i 

betydningen av et bevisst fokus på å avverge, men helst komme volden og truslene i forkjøpet 

(Lomell, 2012). Det var likevel ikke alle hendelser de klarte eller som var mulig å forebygge. 

Når det først oppsto volds- og trusselhendelser, sa flere av informantene at de fant trygghet i 

et godt og kompetent kollegialt fellesskap. I forbindelse med politinarrativer skriver Kurtz og 

Colburn (2019, s. 325) at politibetjentene de studerte ofte snakket om en solidaritet blant 

betjentene idet de løp mot fare. Et slikt solidaritetsnarrativ ble også vektlagt i intervjuene på 

Trandum. Kristoffer fortalte at han ikke var redd i en hendelse hvor fire internerte kom imot 

han med slagvåpen, for han visste at han ville få støtte innen kort tid:  

Jeg gjør det jeg kan. Trykker på alarmen. Melder fra. Kamera ser meg jo, ikke sant? Jeg vet at 

det kommer en hel bøling med kollegaer om 30 sekunder liksom. Jeg tenkte at det er begrensa 

hva slags skade de får gjort på meg, da, innen den tiden der. Så jeg vet at jeg har bistand. Og 

det er vel kanskje det man husker på, da. Man vet at så snart den alarmen går, så ser 

hovedvakta på kamera hva som skjer, og da møler det bare på med tjenestemenn.  

Informantene fremstilte transportledsagerne som en gruppe som passet på og støttet 

hverandre. Puthoopparambil mfl. (2015) fant at de ansatte på de svenske 

utlendingsinternatene de studerte, uttrykte en frykt for å bli angrepet, og at de var sterkt 

avhengig av kollegaene sine for å føle seg trygge, da de først og fremst hadde hverandre å 

spille på om noe skulle gå galt. Informantene i min studie uttrykte imidlertid ikke en frykt for 

å bli angrepet, og deres trygghet hvilte ikke utelukkende på kollegaene. For i tillegg til at 

andre ansatte gjorde dem trygge, berettet også flere av informantene at vissheten om at de 

kunne rutinene sine og var forberedt på hva som kunne møte dem, bidro til en grunnleggende 

følelse av trygghet hos den enkelte transportledsager. Daniel ramset opp hva som gjorde at 

han følte seg trygg på jobb: 

Mine kollegaer eller det at jeg vet at jeg kan stole på mine kollegaer, og at vi har det 

nødvendige utstyret på oss for å varsle hvis det er noe eller hvis noe skjer. Gode rutiner. Og 

det at jeg stoler på meg selv, først og fremst.   
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Transportledsagerne på Politiets utlendingsinternat ble fremstilt som en gruppe som var der 

for hverandre når hendelser oppsto, men de var også flinke til å ta vare på hverandre etter man 

hadde blitt utsatt for vold og trusler fra internerte eller om det var andre ting som opplevdes 

tungt. Flere fortalte at de var flinke til å støtte hverandre etter hendelser, og ikke møtte 

hverandre med en «slapp av, det går greit»-holdning, men at de heller ble tatt alvorlig og tatt 

imot på en ordentlig måte, som Kristoffer sa. Transportledsagerne var en forståelsesfull gjeng, 

men også en språkmektig gruppe, noe de var flinke til å utnytte ved at de spilte på hverandres 

språkkunnskaper om de møtte internerte som ikke snakket norsk eller engelsk. På den måten 

ivaretok transportledsagerne de internerte, og både forebygget og forhindret potensielle volds- 

og trusselhendelser som kunne oppstå følge av at de internerte var frustrerte på grunn av 

manglende kommunikasjon.  

En gjentakende fortelling i intervjuene var at transportledsagerne var en gruppe som hadde en 

utfordrende jobb, men som likevel ikke lot seg skremme av internertes vold og trusler mot 

deres yrkesgruppe på utlendingsinternatet. Jobben egnet seg ikke for alle. Det krevdes visse 

ferdigheter og egenskaper for å utføre den utfordrende jobben de gjorde (Ugelvik, 2016b, 

225). Man måtte kunne «virke» selv når det er mye som skjedde, og man måtte kunne ha «litt 

evne med mennesker» når det kokte litt ekstra, som Markus påpekte. Som transportledsager 

måtte man tåle negative uttalelser, aggressivitet og at det kan bli «fysisk» med internerte uten 

at man ble redd. Joakim snakket om at han hadde et ganske høyt nivå for hva han betraktet 

som vold og trusler, og grunnga det på følgende måte:  

Jeg forventer det her. Det er en del av jobben at det skjer. Vi er trent for det. Vi skal kunne 

takle det. Hvis vi ikke takler det, burde vi ikke være her. Så det er egentlig det. Og erfaring og 

at man har vært med på en del ting.  

Transportledsagere skulle takle et visst nivå av fysisk, verbal og non-verbal utagering uten at 

de lot seg skremme. Mange hadde erfaring med slike hendelser, og det å kunne stå i disse 

hendelsene var noe de både var trent for og som ble ansett som en del av jobben. Likevel var 

det ikke bare treningen som gjorde dem rustet til rollen – jobben krevde en bestemt type 

person. Noen av informantene ga uttrykk for at det var personer som hadde fått den samme 

opplæringen som dem, men som ikke taklet den utfordrende jobben:  

MAGNUS: Så har du jo de da som kanskje har opplevd det der [vold og trusler] og funnet ut 

at dette er ikke noe greit, og at de da gir seg her. Det handler ikke om feighet, men det handler 

om at da passer du bare ikke til denne jobben, for det er veldig, veldig sært det vi driver med 

her.  
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Alle informantene understreket at de ikke hadde latt seg følelsesmessig prege av volds- eller 

trusselhendelsene de hadde blitt utsatt for. Det var riktignok ikke noe ålreit å bli utsatt for 

slike hendelser, men det ble forstått som en del av jobben. Informantenes egne reaksjoner på 

hendelsene man ble utsatt for gikk som regel fort over, og eventuelle ettervirkninger tok form 

som fysiske skader eller lærdommer om hvordan de skulle håndtere tilsvarende situasjoner 

ved en senere anledning. Gjennomgående var det at de ikke fremstilte seg selv som ofre, men 

de var heller opptatt av å vektlegge hva de gjorde i tjenesten for å unngå at vold og trusler fra 

internerte skulle skje. Langt fra den alarmerende medieoverskriften om at «Ansatte på 

Trandum frykter for liv og helse» (Jensen & Stamnes, 2015) som fulgte det som har blitt kalt 

mars-opprøret i 2015, var internertes vold og trusler noe transportledsagerne heller taklet og 

hadde kontroll på. 

Man kan tenke seg flere grunner til at transportledsagerne ikke fortalte historier for å vekke 

sympati for det de opplevde, men heller valgte å fremstille seg selv som handlekraftige og 

kompetente tjenestemenn (Jägervi, 2014, s. 84). En tolkning kan være at transportledsagerne 

ikke følte på «den rette måten». For mange vil offerkategorien føre med seg visse 

forventninger til hvordan offeret skal føle å bli utsatt for krenkende hendelser (Stefansen & 

Smette, 2006, s. 50). De kulturelle forestillingene av vold og trusler innebærer at dette er 

dramatiske hendelser som bryter med normalen, og innebærer sterke krenkelser mot individet. 

Pemberton mfl. (2019b, s. 394) skriver at viktimisering kan påvirke livshistoriene til de 

fornærmede, hvor viktimiseringsopplevelsen kan tvinge frem en annen forståelse av en selv 

og ens liv. Transportledsagerne, derimot, ga uttrykk for at de ikke lot seg følelsesmessig 

prege. Frustrasjon, utagering, men også vold og trusler, var en del av jobben, og som verken 

hadde store følger for transportledsagernes relasjon til de internerte eller deres arbeid og liv 

for øvrig.  

En annen tolkning kan være at de opplevde at de brøt med forestillinger om hva et verdig 

offer er. Åkerström (2002, s. 522) fant i sin studie at ansatte var tilbakeholdne med å anvende 

voldskategorien om de eldre pasientenes aggresjon mot sykepleierne på sykehjemmet. Dette 

var ikke fordi at handlingene som sådan skilte seg fra andre handlinger som vi har en tendens 

til å klassifisere som vold, men på grunn av hvem som var involvert i hendelsene. For som 

Stefansen og Smette (2006, s.48) skriver, er ikke offerrollen en objektiv posisjon, men det er 

også en sosial rolle med visse «forventninger om egenskaper og oppførsel». Underordnedes 

vold og trusler mot mektige aktører i en hierarkisk relasjon bryter kanskje med forestillingene 

om hva et verdig offer er. At transportledsagerne ikke fortalte følelsesappellerende 
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fortellinger kan for eksempel skyldes at de på grunn av deres overordnede posisjon ikke 

opplevde at de oppfylte de kulturelle forventningene til offerrollen (Loseke, 2007, s. 679). 

Men det kan også være en mulig håndteringsstrategi. Isdal (2018, s. 248) skriver at 

fornærmede for vold og trusler kan «ha interesse av å minimalisere volden og dens 

skadevirkninger», da en synliggjøring av disse kan problematisere «sosialt anerkjente 

maktstrukturer». Vold og trusler var en delvis forventet del av tjenesteutøvelsen på Trandum, 

og det å gi uttrykk for frykt og redsel kan dermed utgjøre et brudd med rolleforventningene til 

transportledsagerne og problematisere maktstrukturen som innebærer at transportledsagerne 

skal ha kontroll på de internerte på Trandum. Det er deres oppgave å sørge for at det er trygt å 

oppholde seg på Trandum for både internerte og ansatte. Uttalelsene om at de ikke lot seg 

følelsesmessig prege eller at det ikke var «noe de tok med seg hjem fra jobb», kunne dermed 

gi dem en mulighet til å konstruere seg selv som personer som egnet seg som 

transportledsagere og til å gjøre den jobben de gjorde.   

 

To yrkesidentiteter  

Informantene snakket om seg selv som en yrkesgruppe, men det var også tydelig at det var 

spenninger i måten de forsto og tolket rollen som transportledsager innad på arbeidsplassen. 

Transportledsagerrollen er sammensatt. Selv om rammene rundt yrket er gitt, er de likevel gitt 

en viss frihet til å tolke og utføre rollen i tråd med utlendingsinternatets overordnende mål. 

For i tillegg til at de ga uttrykk for et mer felles forankret tankesett og verdier blant 

transportledsagerne på Trandum, var det også mer individuelle måter å forstå og fremstille seg 

selv og arbeidet sitt på blant informantene – de konstruerte flere yrkesidentiteter. 

«Yrkesidentiteter» kan med Nylander (2011, s. 19 & 90) forstås som mer individuelle 

forståelser av ens egen yrkesrolle, og som i stedet for å vise til kollektive mønstre heller 

omhandler de enkelte informantenes tanker om seg selv som transportledsagere. Med 

utgangspunkt i intervjuene identifiserte jeg to fremtredende identiteter – eller måter å tenke 

om arbeidet sitt på – i informantenes historier om de internertes vold og trusler: den 

sikkerhetsorienterte transportledsageren og den ivaretakende transportledsageren. De to 

identitetene var ikke utelukkende basert på informantenes personlige vurderinger løsrevet fra 

institusjonelle føringer. I stedet forstås de som å henge tett sammen med transportledsagernes 

arbeidsoppgaver om å sørge for trygghet og sikkerhet for både internerte og ansatte, samtidig 



83 

 

som de skal gi internerte «en høyest mulig livskvalitet» innenfor utlendingsinternatetes 

rammer (PU, 2016, s. 4).  

Identitetene presentert i denne oppgaven er idealtyper, og ikke som en sammenfattende 

beskrivelse av informantene i denne studien. Og selv om jeg har valgt å skrive om to 

identiteter, betyr det heller ikke at informantene bare fremstilte seg i tråd med den ene eller 

andre identiteten. I samsvar med Sandbergs (2010, 2013) poststrukturalistiske forståelse, 

forstås ikke identitet som noe fast og stabilt, men det forstås heller som noe situasjonelt og 

fleksibelt. På den måten kan ulike fremstillinger av en selv tjene ulike formål (Sandberg, 

2009, 2010, 2013). Man kan vise forskjellige sider av seg selv ut fra hvordan man ønsker å bli 

oppfattet i en gitt situasjon. Institusjonen de jobber ved er kompleks, og som nevnt tidligere er 

også volds- og trusselbildet på utlendingsinternatet komplekst. De har en rolle som krever en 

balanse av ulike hensyn, og de er også en del av et samfunn med mange diskurser og 

forståelsesrammer. Mens informantene i noen fortellinger kunne vise en identitet, kunne de i 

andre historier fremstille seg i tråd med den andre. I løpet av intervjuene fremstilte alle seg 

selv på måter som samsvarte med begge identitetene, men det var gjerne slik at den ene 

identiteten trådte hyppigere frem enn den andre. Identitetene er derfor et uttrykk for to 

sentrale måter transportledsagerne posisjonerte seg selv i forhold til vold og trusler som 

internerte retter mot tjenestemenn på Trandum.   

 

Den sikkerhetsorienterte transportledsageren 

Den sikkerhetsorienterte transportledsageren var, som navnet tilsier, opptatt av sikkerheten på 

utlendingsinternatet. Den sikkerhetsorienterte identiteten kom til syne gjennom noen av 

informantenes historier om muligheten for vold og trusler på Trandum og deres vektlegging 

av viktigheten av å være bevisst denne muligheten, samtidig som at man ikke skulle gå med 

«guarden hevet hele tiden». Ikke minst var den fremtredende gjennom transportledsagernes 

vektlegginger av statiske og dynamiske sikkerhetstiltak, og deres uttalelser om fagtekniske 

håndteringer av volds- og trusselhendelser. Det var sikkerheten til både ansatte og internerte 

som var førsteprioritet for denne transportledsageren. Andre hensyn kom i andre rekke. Den 

sikkerhetsorienterte transportledsageren var opptatt av at det alltid var en mulighet for at vold 

og trusler kunne skje, og at han måtte jobbe aktivt for å sørge for at både ansatte og internerte 

var trygge på Trandum. 
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MAGNUS: Og det er fokus nummer én for meg at vi skal av vakt sammen. Også selvfølgelig 

at vi heller ikke … For å si det litt flåsete, så skal ikke sånne ting skje på min vakt. Det er det 

jeg jobber for. Og det gjelder jo også selvfølgelig de internerte, at sikkerheten deres skal være 

… Det er 'pri 1' for oss. 

Samtidig understreket Magnus at Trandum ikke må forstås som en krigssone. Selv den 

sikkerhetsorienterte transportledsageren slo fast at vold og trusler ikke forekom ofte. Dog var 

denne transportledsageren opptatt av å understreke at det alltid var en mulighet for at det 

kunne skje. Man kunne aldri vite. Situasjonen på utlendingsinternatet ble forstått som 

uforutsigbar. Den rolige tilstanden de opplevde på Trandum kunne fort snu. «Det er veldig 

kort vei mellom himmel og helvete», som Magnus sa. Den sikkerhetsorienterte identiteten 

gjenspeiler det Crawley og Crawley (2008, s. 124) skriver om fengselsbetjenters opptatthet av 

muligheten for vold og trusler. Det er denne muligheten for at det kan skje som i stor grad ble 

sagt å styre denne transportledsagerens fokus og arbeid. Han kunne fremheve at det var et 

volds- og trusselpotensial blant de internerte på Trandum. Samtidig var han nøye med å 

understreke at de fleste var snille og greie, og at det også var internerte som ikke var farlige 

for andre enn seg selv, hvilket Markus betonte. Likevel var forståelsen at både 

tilstedeværelsen av folk med voldshistorikk fra tidligere, men også frustrerte personer i en 

vanskelig situasjon kunne resultere i vold og trusler. Kristoffer snakket om at slike tilfeller 

gjorde at de måtte være forberedt:  

Så det er helt klart et voldspotensiale hos mange av dem vi har hos oss, ja. Utagering på 

mottak blant annet. Mange som har blitt låst inn på diverse mottak som er for særskilt 

utagerende asylsøkere. Å ha litt kunnskap om hvem vi får inn, at det kommer litt informasjon 

om det, gjør at vi kan være litt mer mentalt forberedt på ankomst.    

                      […]         

Man må forstå at folk kan reagere med sinne og folk kan bare sånn *knipser* klikke, uten at 

du har hatt noe … Du kan ikke vite om de gjør det eller ikke, ikke sant? Det er en stressende 

situasjon å være her. Og hele tiden ha forståelse for det, da, at folk sitter her og ikke 

nødvendigvis vil sitte her. 

Slike historier understreket viktigheten av å ha en sikkerhetsorientert tilnærming. Hvem som 

kunne «klikke» kunne være hvem som helst. Den sikkerhetsorienterte transportledsageren var 

opptatt av at man aldri kunne vite hvem som taklet en slik situasjon og hvem som ikke gjorde 

det. Disse historiene er i samsvar med oppfatningen til de ansatte Hall (2010, s. 890) studerte 

om at det var et konstant potensial for vold og trusler blant frustrerte og desperate internerte 

på utlendingsinternatet. Internertes vanskelige situasjon kunne signalisere mulig fare. 



85 

 

KRISTOFFER: Men at man forstår hva det her er for en arbeidsplass, da, hva slags klientell 

man får inn, hva slags situasjon de er oppi, at man ikke glemmer det. Det her er ikke en 

barnehage hvor folk skal ut rett etterpå igjen, ikke sant? Folk som kommer inn her, skal i stor 

grad ut av landet, og vil ikke det. Det er derfor du er her. Paragraf 106 bokstav b, 

Utlendingsloven, det er unndragelsesfare. Det er derfor du sitter her. For noen har bestemt at 

det er fare for at du stikker av gårde hvis ikke du holdes internert her. Så det er greit å ha det i 

huet, og eventuelt informasjon du vet om dem òg. 

Det at norske myndigheter har besluttet at personene transportledsagerne passer på må holdes 

innesperret på Trandum for å effektuere vedtaket, kunne bidra til usikkerhet om hva de 

internerte var i stand til. Bosworth (2014, s. 149) fant at de strenge sikkerhetstiltakene rundt 

de internerte skapte en usikkerhet blant ansatte, for hvorfor skulle de interneres om de ikke 

var en trussel? Den sikkerhetsorienterte transportledsageren var i tillegg opptatt av å fremheve 

at det også var internerte med volds- og straffehistorikk på utlendingsinternatet, og at det var 

viktig å ha det i bakhodet. Men samtidig som den sikkerhetsorienterte transportledsageren 

pekte på viktigheten av å være bevisst disse forholdene, var han også påpasselig med å 

understreke at man ikke iverksatte noen ekstra sikkerhetsmekanismer overfor de med tidligere 

voldshistorikk. Uavhengig om den internerte hadde voldshistorikk fra tidligere eller hadde 

forvoldt skade eller truet en kollega på internatet, la den sikkerhetsorienterte 

transportledsageren vekt på at han hadde et «generelt nivå» av sikkerhet i betydning at han 

ikke jobbet noe annerledes med disse, men at han hele tiden hadde hva de internerte var 

kapable til å gjøre i bakhodet.  

På grunn av uvissheten om hva de internerte var i stand til å gjøre, la transportledsagerne med 

en sikkerhetsorientert tilnærming vekt på at man hele tiden måtte være bevisst, og at man ikke 

kunne senke «guarden» for lavt. Denne oppfatningen ble støttet av fortellinger om hendelser 

hvor de mente de hadde gått med «for lave skuldre», og at dette hadde «straffet» seg i form av 

at de ble utsatt for en voldshendelse. Man måtte hele tiden være forberedt på at vold og trusler 

kunne skje, samtidig som man heller ikke skulle gå rundt å frykte eller tenke at «kanskje det 

smeller» hele tiden. Dette opplevdes ikke som hensiktsmessig. Det handlet dermed om å 

mestre balansen mellom å være bevisst og det ikke å gå med «guarden hevet hele tiden», som 

Magnus sa. Sikkerhet var et «produkt» den sikkerhetsorienterte transportledsageren 

produserte gjennom en kontinuerlig vurdering av internerte og internatsmiljøet: 

JOAKIM: Vi vet ikke noe om de personene vi får inn hit før de er her. Så det er en sånn 

kontinuerlig vurdering fra du får dem fra inkvirering. Da får du gjerne melding 'Vær obs på 
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han. Han virket veldig sint når han kom inn’ eller ‘Man får ikke helt kontakt med han’, ‘Han 

virker litt uberegnelig’, eller at ‘Han er kjempedeprimert’. […] Men det går egentlig på en 

kontinuerlig vurdering av hva du ser, hva du opplever når du snakker med personen og 

hvordan de er. Og kjenne på, ja, er det trygt? Kommer de til å gjøre noe mot seg selv? Eller 

kommer de til å utagere for å komme seg ut?  

På samme måte som det Finstad (2000) skriver om politiblikket og det Ugelvik (2011, s. 96) 

skriver om betjentblikket, ga informantene som fremviste en sikkerhetsorientert identitet 

uttrykk for at transportledsagerblikket var justert mot å avsløre farer og annen avvikende 

atferd blant internerte på utlendingsinternatet. Og på samme måte som fengselsbetjentene var 

den sikkerhetsorienterte transportledsagerens mål å jobbe for at vold og trusler mot 

transportledsagere og andre internerte ikke manifesterte seg (Ugelvik, 2011, s. 96). 

Sikkerheten til ansatte og internerte generelt, og beskyttelsen mot vold og trusler spesielt, ble 

ivaretatt på flere måter. Den sikkerhetsorienterte transportledsageren trakk frem betydningen 

av statiske sikkerhetstiltak, hvor han blant annet kunne snakke om hvordan man skulle åpne 

celledører for å unngå angrep. Han var også opptatt av å beskrive maktmiddelbruk og hvordan 

man skulle gjøre dette på riktig måte. Videre kunne han trekke frem utstyr som samband og 

personlige skudd- og stikksikre vester som bidragende momenter til at sikkerheten til 

transportledsagerne ble ivaretatt.  

Fokus på makkersikkerheten og lojalitetsplikten i møte med internertes vold og trusler, var 

også noe som definerte den sikkerhetsorienterte identiteten. Som både studier av 

politibetjenter (Kurtz & Colburn, 2019, s. 325) og fengselsbetjenter (Liebling, 2011, s. 493) 

viser, utgjør risikoen for fare en grobunn for lojalitet og solidaritet blant ansatte. I historiene 

til den sikkerhetsorienterte transportledsageren gikk det frem at det var viktig «å sørge for at 

jeg hele tiden vet hvor makkeren min er hen. At vi har kontroll på hverandre. At vi dekker 

ryggen til hverandre», som Magnus uttalte. Men det var ikke alltid man opplevde at man 

hadde støtte fra makkeren sin. En av informantene fortalte at det var viktig for hans trygghet, 

men også hans autoritet, at han jobbet med folk som delte det samme tankesettet som han, og 

fortalte hva dette innebar:  

Og det handler egentlig ikke om de fysiske forutsetningene i så stor grad som at du faktisk 

bare føler at du har bistand hvis det skulle skje noe. At de ikke trekker deg unna og faktisk tør 

å stå i ting, da. Om det er på en måte drittslenging det er snakk om og kjeft eller om det er 

fysisk utagering. 
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Denne informanten fortalte at han noen ganger hadde opplevd at han ikke hadde følt at han 

hadde støtte hos makkeren sin. Han snakket om at de som hadde en mer rundhånda 

tilnærming til regelverket enn han selv hadde, kunne gjøre arbeidshverdagen tyngre på 

Trandum. Dette skyldtes at deres tøying av regelverket resulterte i at internerte overså han og 

heller gikk til transportledsagerne som var rundere i kantene, men også at han følte at disse 

kollegaene ikke ville «ha ryggen» hans om det skulle «smelle». Han trakk dermed en grense 

mot transportledsagerne med en slik tilnærming, og uttrykte at en god transportledsager er en 

som støtter makkeren sin; det er en som støtter kollegaens avgjørelser selv om han skulle være 

uenig i håndteringen av situasjonen der og da. Så lenge det ikke var snakk om «overgrep», så 

var det viktig at man sto i det sammen. Andreas ga uttrykk for det samme:  

Det er jo den der lojalitetsplikten. Vi kan jo være såpass ærlige å si det at jeg kan ikke stå der, 

selv om min kollega har gjort feil, å si at det er feil til internerte. […] For da taper man ansikt, 

i forhold til å kunne komme og ha autoritet utpå der. For det er jo vi som skal ha autoritet, da. 

Til tross for det sterke sikkerhetsfokuset var likevel forståelsen til den sikkerhetsorienterte 

transportledsageren at det var relativt få volds- og trusselhendelser på Trandum. Åkerström 

(2002) skriver at aktører kan ha interesse av å snakke om hendelser på en måte som gjør at de 

enten plasseres innenfor eller utenfor grensene for vold og trusler. Ugelvik (2016b, s. 228) 

fant at de ansatte på Trandum fortalte historier om farlige internerte, og argumenterte for at 

disse fortellingene kan forstås som narrative ressurser for å legitimere utlendingsinternatet 

overfor de som hevder at Trandum er for strengt sett i forhold til hva de internerte har gjort. 

Vektlegging på sikkerheten kan derfor virke noe motstridende når den klare forståelsen var at 

det ikke var mye vold og trusler, verken mot ansatte eller blant internerte. Nedtoningen av 

disse hendelsene må imidlertid ses i lys av et annet aspekt ved sikkerhetsarbeidet som de 

forsto som nesten vel så viktig, nemlig den dynamiske sikkerheten. Den dynamiske 

sikkerheten sto helt sentralt hos den sikkerhetsorienterte identiteten. Det var evnen til å føle på 

stemningen blant de internerte de forbandt med å være en god transportledsager. Gjennom 

intervjuet fremhevet Magnus viktigheten av å være til stede blant de internerte. «Å være til 

stede der ting skjer. Det er det som er jobben vår», sa han. Informantene som la vekt på 

sikkerhet snakket stolt om hvordan de var ute blant de internerte og interagerte med dem for å 

fange opp dynamikken og stemningen på avdelingen. «[D]et er viktig at vi er ute og driver 

etterretning, da. Kort og greit», sa Magnus. Joakim sa det på denne måten: 

Så hele greia er jo å plukke opp faresignaler før noe sånt kan skje. Og mellom internerte også, 

ikke sant? For at vi har jo så mange nasjonaliteter og religioner ikke minst, og vi har flere 
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ganger hatt folk som ‘OK, nå tror vi at de to der digger ikke hverandre, og her skjer det et eller 

annet’, ‘Nå har de slengt med leppa til hverandre eller et eller annet', sånne ting. 'OK, nå må vi 

vurdere. Nå må vi flytte en av de til en annen avdeling’. […] Og det er det den dynamiske 

sikkerheten går ut på hele tiden, det er å avverge alt sånt. Liksom plukke opp alt sånt før det 

skjer. Så derfor er det egentlig ikke så mye.  

Å være i forkant av situasjoner ved å ha et kontinuerlig fokus på den sosiale dynamikken på 

utlendingsinternatet, var en viktig del av arbeidshverdagen. Denne ferdigheten var noe som 

skilte transportledsageren fra andre som ikke jobbet Trandum og som gjorde disse 

informantene egnet for jobben.  

MAGNUS: Altså du får jo aldri forberedt deg nok, men du må prøve å være litt foran 

situasjonen. Være forberedt på 'Hva er det jeg kan møte? Hva er det som kan være på innsiden 

her sånn?' For dere som ikke jobber med det her, så høres det som at det må jo være jævlig 

slitsomt å gå og ha det her i hodet hele tiden, men det er noe som blir liggende i ryggmargen, 

liksom. Det er hverdagen. 

Samtaler, spill og kaffekopper med internerte var viktig. Kaffekoppen var imidlertid ikke bare 

en hyggelig kaffekopp, men ble foretatt i sikkerhetsøyemed (Crewe, 2011, s. 457). 

Fortellinger om at det var lite vold og trusler ga disse informantene dermed en mulighet til å 

posisjonere seg som kompetente transportledsagere – deres sikkerhetstilnærming fungerte.  

Den sikkerhetsorienterte transportledsageren virket på mange måter å vektlegge verdier som 

forbindes med tradisjonell maskulinitet. Jon (2017, s. 196) skriver at tradisjonell maskulinitet 

blant annet knyttes til fokus på styrke, handlekraft, besluttsomhet og forakt for fysisk smerte. I 

fortellingene om volds- og trusselhendelser som den sikkerhetsorienterte transportledsageren 

hadde blitt utsatt for, trakk informantene som viste denne identiteten ofte frem sitt eget 

maktpotensial, og fortalte hvordan de med kløktig bruk av maktanvendelse hadde fått kontroll 

på situasjonen. De ble ikke følelsesmessig berørt, men kunne ta lærdommer i form av hvordan 

de fagteknisk kunne løst en tilsvarende situasjon, for eksempel ved at de ville posisjonert seg 

annerledes. De fremsatte også en forståelse om at transportledsagere som gikk rundt og var 

redde, ville utgjøre en sikkerhetsrisiko både for seg selv, kollegaer og de internerte på 

Trandum. I stedet for å vektlegge sin egen følelsesmessige opplevelse av utsattheten for vold 

og trusler, kunne den sikkerhetsorienterte transportledsageren noen ganger fortelle at det 

kunne være vondt å se at internerte kunne bli redde som følge av transportledsagernes 

maktanvendelse: «For det å se frykten i øya på folk, det er noe av det verste jeg vet. Det er 

jævlig ugreit.» Men i likhet med fengselsbetjentrollen, handlet også transportledsagerrollen 
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om å balansere hvordan de opptrådte som kjønn. Det maskuline sikkerhetsfokuset skulle 

balanseres med det feminine fokuset på en mer hensynsfull tilnærming til de internerte 

(Fredwall, 2015, s. 376). De internerte skulle ikke behandles med hard hånd. I historiene om 

maktanvendelsessituasjoner som etterfulgte vold og trusler fra internerte, var den 

sikkerhetsorienterte transportledsageren påpasselig med å understreke at hensyntaking til den 

internerte og hans eller hennes ve og vel var viktig. At man skulle løse situasjoner med minst 

mulig makt, og gjøre det så skånsomt som mulig, var noe de var trent for, og som 

kjennetegnet en god transportledsager. Denne transportledsageren la vekt på at sikkerhet ikke 

bare handlet om å beskytte seg selv og medarbeidere. Det var like viktig å beskytte andre 

internerte, men også å beskytte utagerende internerte mot seg selv. Henriks beretning om en 

situasjon hvor de måtte gå inn å hente en som hadde rasert cellen sin, illustrerer dette: 

Da må du gjøre noe så internerte ikke skader seg selv, ikke sant? Og da må man gjøre det så 

skånsomt som mulig, da. Men samtidig så vet du at de internerte ikke vil at vi skal få tak i 

dem. Men vi er jo såpass mange som går inn at vi får fort kontroll på den internerte uten at han 

skader seg selv eller oss. Og uten at vi skader han, da. Det er viktig å få med. Det er jo noe vi 

blir trent på.   

«[Å] gå inn på så lavt plan som mulig», som Magnus bemerket, var viktig for den 

sikkerhetsorienterte transportledsageren. Å håndtere situasjoner på en så skånsom måte som 

mulig var noe transportledsagerne var trent for. For den andre identiteten blant 

transportledsagerne, derimot, var hensynet til internertes ve og vel noe som ble fremhevet som 

å gjennomsyre hele hans fokus og arbeid på utlendingsinternatet. For identiteten jeg har valgt 

å kalle «den ivaretakende transportledsageren», hadde en verdig behandling av internerte en 

egenverdi ut over fagtekniske håndteringer av situasjoner og opprettholdelsen av sikkerhet på 

Trandum.    

 

Den ivaretakende transportledsageren  

Den ivaretakende transportledsageren kjennetegnes ved at han er opptatt av ansvaret han har 

for en verdig ivaretakelse av de internerte på Trandum, og vektlegger betydningen av å vise 

forståelse og medmenneskelighet. Han har som sitt fremste mål å gjøre oppholdet så bra som 

mulig for de internerte innenfor utlendingsinternatets rammer. Denne identiteten fremtrer 

gjennom sympatiske beretninger av internertes situasjon. Den ivaretakende 

transportledsageren er særlig opptatt av å trekke frem internerte på Trandum som en sårbar 
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gruppe, hvor det er mye frustrasjon, men lite vold og trusler. Gjennom historier om egen evne 

til å se og møte de internertes behov, og viktigheten av empati, kommunikasjon, skjønnsbruk 

og transportledsagernes og internertes felles medmenneskelighet, posisjonerer informantene 

seg som en ivaretakende transportledsager.  

Denne transportledsageren ligner i stor grad på «det medvandrende idealet» Fredwall (2015) 

fant blant fengselsbetjenter i norske høysikkerhetsfengsler, hvor den ivaretakende 

transportledsagen i likhet med den medvandrende fengselsbetjenten fremstiller internerte som 

medmennesker han har et moralsk ansvar for. Ivaretakeren forteller også historier som 

Ugelvik (2016b) identifiserte på Trandum, hvor utlendingsinternatet fremstilles som en 

human og anstendig institusjon, og hvor den ivaretakende transportledsageren gjør en tung og 

vanskelig jobb etter beste evne. Det er først og fremst internertes ve og vel, men også 

internertes sårbarhet, som opptar ivaretakeren. Hans egen utsatthet for eller opplevelse av 

vold og trusler er han mindre interessert i. Historiene preges av sympatiske beretninger om at 

de internerte er satt i en vanskelig situasjon, og påpekninger om at transportledsagerne på 

Trandum må ta hensyn til dette. «Som jeg tenker, er dette mennesker i spesielle situasjoner, 

altså. De er jo stressa, de er pressa. Ja, de har det vanskelig, og da må vi ha forståelse og 

respektere det», uttalte Martin. Den ivaretakende transportledsageren er imidlertid ikke 

opptatt av at internertes frustrasjon kan føre til vold og trusler mot tjenestemenn på Trandum. 

Deres frustrasjon er heller et uttrykk for de internertes sårbarhet og behov for omsorg. I likhet 

med hva Bosworth (2014, s. 190) fant blant de ansatte hun studerte, var volden som opptok 

ivaretakeren, den volden de internerte utøvde mot seg selv.  

JOAKIM: De hendelsene som har gjort mest inntrykk på meg, de er helserelaterte. Det er 

liksom sånne ting som folk har gjort mot seg selv. Hengningsforsøk for eksempel, eller 

panikkanfall. Ja, sånt. Ikke egentlig voldsutøvelse. 

Andre informanter trakk frem dødsfall, selvskading, sultestreikere, psykisk syke og 

situasjoner med barn og sårbare kvinner som særlig belastende. Det var også livshistorier som 

gjorde inntrykk på dem, om internerte som «ikke eier nåla i veggen» eller som fryktet for hva 

de ville bli sendt tilbake til. Som følge av dette kunne arbeidet noen ganger oppleves som 

følelsesmessig tungt. Studier av fengsel og utlendingsinternater har vist at selv om det å jobbe 

på slike steder kan være en følelsesmessig belastning, er ansatte ofte opptatt av å skille 

mellom sympati og empati, hvor man skal lytte til de institusjonaliserte, men ikke la seg prege 

(Bosworth, 2018b, s. 208). Dette gjaldt imidlertid ikke for den ivaretakende 

transportledsageren. Det var rom for å la seg prege. «Man jobber jo ikke med dette her i så 
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mange år uten at det er noen ting som fester seg. Hvis en jobber med det her og er kald og 

kynisk, da er man på feil sted, tenker jeg», uttrykte Magnus. Informantene med den 

ivaretakende identiteten berøres mer av de internertes vanskelige situasjon enn de berøres av 

vold og trusler som internerte retter mot transportledsagerne på Trandum. Jägervi (2014, s. 

74) skriver at det å fremstille seg selv som at man ikke lar seg følelsesmessig prege ikke bare 

er knyttet til maskulinitet, men at også andre som vektlegger andre verdier kan ha interesse av 

å unngå en selvfremstilling som et ideelt offer. Den ivaretakende transportledsageren, som 

vektlegger mer tradisjonelt feminine verdier i form av medfølelse og omsorg, var i tråd med 

dette også tilbakeholden med å uttale seg om egne opplevelser av å være fornærmet eller sin 

egen utsatthet for vold og trusler fra internerte.   

Under intervjuene opplevde jeg at ivaretakeren var lite villig til å snakke om vold og trusler 

mot transportledsagere på Trandum. Den ivaretakende transportledsageren hadde få historier å 

fortelle om volds- og trusselhendelser som hadde funnet sted. Selv om den 

sikkerhetsorienterte transportledsageren også fremhevet at det ikke var mange hendelser på 

utlendingsinternatet, kunne de likevel trekke frem noen. Ivaretakeren var opptatt av å snakke 

om helt andre ting. Da jeg spurte informantene om de kunne fortelle meg om en hendelse fikk 

jeg ofte til svar at «[d]et er liksom så sjeldent nå. Det er så lenge siden», som Daniel sa. Andre 

kunne rette fokuset bort fra spørsmålsstillingene mine, og heller vektlegge hvordan de 

arbeidet for å ivareta internertes ve og vel eller trekke frem hendelser hvor andre 

transportledsagere hadde opptrådt på det de anså som mindre aktverdige måter. Dette kunne 

for eksempel være beretninger om transportledsagere som ikke viste forståelse for de 

internertes situasjon, men også noen få situasjoner og tidligere praksis på Trandum hvor 

ansatte hadde vært mer fysiske og autoritære mot de internerte. «Motstanden» mot å snakke 

om internertes vold og trusler kan tolkes som at de ikke opplevde de rammene eller 

problemformuleringene jeg ga for intervjuet som meningsfulle. Disse fokusskiftene og 

reservasjonen mot å utbrodere hendelser de sa hadde funnet sted, kan tolkes som 

informantenes forsøk på å utfordre min kategorisering av internertes vold og trusler som et 

«problem» på Trandum (Presser; 2004; Vitus, 2008). Gjennom å gjøre dette indikerte 

informantene at det jeg ville at de skulle snakke om, ikke passet dem eller deres forståelse 

Deres selvfremstilling var mer konsistent med å være ivaretakeren av sårbare individer, og 

ikke sårbare selv (Lauger, 2014, s. 191). Om noen var ofre, var det de internerte, og ikke dem. 
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Fortellingene om de internerte skilte seg fra den populære tropen2 Ugelvik (2016b, s. 222) 

fant blant de ansatte på Trandum om at de internerte «sitter på nøkkelen i sin egen sak». 

Denne tropen sikter til at de internerte kan velge å løslates fra Trandum ved å fremskaffe ID-

dokumenter eller ved frivillig å returnere til landet de kom fra. Ivaretakeren var heller opptatt 

av at de internerte var satt i en vanskelig situasjon, og han så det følgelig som sitt ansvar å ta 

vare på dem under oppholdet på utlendingsinternatet. Flere av informantene fremstilte seg 

som særlig egnet til denne oppgaven, da de hadde lang livs- eller jobberfaring og en forståelse 

for og medfølelse med de internerte. Andreas fortalte om hvorfor han jobbet på Trandum selv 

om det til tider kunne oppleves som følelsesmessig tungt: 

Den overskyggende tanken min er at denne jobben må gjøres uansett. Og hvis jeg er her, så får 

jeg i hvert fall gjort det beste jeg kan for de internerte eller for at det ikke skal bli det der som 

du tenker på i forhold til konflikter og mediastyr og alt mulig, at det blir i mest mulig ordnede 

former. Og at den internerte på en måte har et håp og tenker at livet ikke egentlig er slutt. 

På samme måte som den medvandrende fengselsbetjenten, var den ivaretakende 

transportledsageren opptatt av å motivere internerte og gi dem håp (Fredwall, 2015, s. 382). 

Han var opptatt av at egen innsats bidro til å gjøre Trandum til et bedre sted. Han opplevde å 

kunne utgjøre en forskjell, og kunne som Martin uttrykke at «[j]eg vet at jeg kan reise hjem 

fra jobb med god samvittighet.» I fortellingene om internertes vold og trusler, eller snarere 

fraværet av det, var den ivaretakende transportledsageren opptatt av at gode 

transportledsagere hadde spesifikke evner som empati, livserfaring og mellommenneskelige 

ferdigheter (Bosworth, 2018c, s. 220), og ikke minst evnen til å kommunisere godt med 

internerte (Puthoopparambil mfl., 2015). Dette kunne bidra til å motvirke vold og trusler mot 

transportledsagerne på Trandum. Daniel fortalte om hvordan frustrerte mennesker noen 

ganger kunne oppleves som truende på grunn av forskjellig språk og kultur, men at de i stor 

grad klarte å løse dette:  

Og hvis vi som transportledsagere ikke forstår hva personen sier, da kan vi oppfatte det som en 

trussel mot oss, da. Men oftest er det en ren frustrasjon vi snakker om. Og oftest, i 99 prosent 

av tilfellene, er det empati, ordentlig kommunikasjon og forståelse som hjelper. Så problemet 

blir som oftest løst i løpet av kort tid. 

 
2 Troper forstås her som ord og uttrykk som hinter til familiære historier eller historier «man tar for gitt» i en 

bestemt kultur (Sandberg, 2016, s. 155).  
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Måten ivaretakeren møtte internerte på ble primært ikke foretatt av sikkerhetsgrunner. En 

verdig ivaretakelse av de internerte ble heller ansett som å ha en verdi i seg selv (Fredwall, 

2015). Den ivaretakende transportledsageren ofret få tanker til vold og trusler fra internerte; 

en av informantene sa at han ikke tenkte på det i det hele tatt. Informantene som konstruerte 

en slik identitet, la vekt på at vold og trusler ikke var noe de bevisst gikk rundt og tenkte på, 

men som med vane og erfaring ble en integrert, men ubevisst, del av arbeidet.  

JOAKIM: Det går jo over fra å være noe du bevisst tenker på hele tiden og må minne deg 

selv på, eller som man var litt nervøs over, akkurat da man begynte, til at det blir naturlig. Man 

har de antennene på plass ubevisst egentlig.  

Knyttet til samfunnsmandatet om å opprettholde ro, orden og sikkerhet på 

utlendingsinternatet, var det opprettholdelsen av ro og orden den ivaretakende identiteten 

forholdt seg bevisst til. God sikkerhet for både ansatte og internerte var en konsekvens av 

måten ivaretakeren hadde valgt å jobbe på. For i større grad enn den sikkerhetsorienterte 

transportledsageren vektla ivaretakeren at tilnærmingen til rollen nettopp var et valg. Det var 

et valg å legge vekt på å danne relasjoner, bygge tillit og å behandle menneskene med respekt 

og medfølelse i stedet for å gå rundt å tenke sikkerhet til enhver tid. Resultatet var mindre uro 

på utlendingsinternatet og lite vold og trusler mot transportledsagere og andre.  

KRISTOFFER: Folk jobber jo på forskjellige måter, selvfølgelig, da, men måten jeg har valgt 

å jobbe på, resultatet blir veldig lite trusler. Det gjør det. Og eventuelt det som kommer, er 

ikke personlig. Det er ikke personlig.   

Ivaretakeren ble sjeldent utsatt for vold og trusler. Flere av informantene som viste denne 

identiteten kunne likevel fortelle situasjoner hvor de hadde mottatt «ord og uttrykk» og 

«bemerkninger» eller opplevd at de internerte hadde vært fysiske. Dette ble imidlertid ofte 

forstått som utagering, frustrasjonsutblåsning eller at de fikk en «reaksjon», og ikke 

nødvendigvis som vold og trusler. At de internerte kunne utagere var forståelig. «Dette er jo 

folk som vet at de ikke får være her og som skal sendes ut. Jeg skjønner at de blir frustrerte og 

får en reaksjon», sa Martin. Når ivaretakeren ble utsatt, kunne det skyldes forhold som at den 

internerte ikke var i stand til å ta imot deres omsorg. «Og de vi kan oppleve truende atferd fra, 

det er ofte de som ikke er helt psykisk friske, da. Så jeg føler at det er bare de du ikke klarer å, 

ja, roe ned», sa Daniel. Daniel ga med dette et eksempel på at det var psykisk syke som de 

kunne oppleve særlig trusler fra, men det kunne ifølge Joakim også være internerte som hadde 

vært «vanskelige kandidater fra starten av». Kun i få tilfeller kunne ivaretakeren forklare 

«verbale» trusler han mottok ut fra de internertes frustrasjon og vold med at de internerte var 
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«under et forferdelig press», som Martin bemerket. Volden og truslene var derfor verken rettet 

mot ivaretakeren som person eller ivaretakerens arbeidsmetode. Heller ikke den 

sikkerhetsorienterte transportledsageren forsto volden og truslene som rettet mot ham 

personlig. Men han ville i større grad enn ivaretakeren også ty til de andre forklaringene på 

vold og trusler som ble omtalt i kapittel 7.  

Enda den ivaretakende transportledsageren kunne fortelle noen få historier om vold og trusler 

fra psykisk syke personer, folk som hadde en historikk som utagerende og aggressiv eller 

internerte som var under et forferdelig press, var den klare fremstillingen likevel at han i stor 

grad også klarte å forebygge disse hendelsene. Daniel fortalte om hva forebyggingsarbeidet 

gikk ut på:  

Det handler veldig ofte om å se de kjennetegnene og ta kontakt med helsepersonell, vaktledere, og 

ta tak i ting, da. Eller å snakke med personen og isolere den, flytte til en avdeling der er det 

tryggest, først og fremst for den internerte.   

Andre ganger kunne ivaretakeren komme i forkant av potensielle situasjoner gjennom å spille 

på andre transportledsagere, og særlig deres språkkunnskaper. Det å ha en god relasjon til de 

internerte var viktig hos den ivaretakende identiteten. Flere beretninger handlet om at gode 

relasjoner hadde beskyttet informantene i det som kunne ha blitt en voldshendelse. Dette 

kunne komme til uttrykk slik:  

KRISTOFFER: Jeg er ganske sikker på at det var min relasjon til dem som gjorde at jeg ikke 

ble nappet inn som gissel. For det hadde gjort seg veldig lett. Det hadde gjort det veldig, 

veldig lett. Og hvordan det hadde utviklet seg, det vet jeg ikke. Men det er ikke umulig at 

hadde de hatt en dårlig relasjon til meg, så hadde det vært veldig enkelt for dem å nappe til 

meg og dra meg inn i rommet der hvor de fire var, da. Så det hadde nok godt mulig skjedd, da.  

Det var en rådende forståelse om at transportledsagerne hadde mye å si for internatsmiljøet 

(Crewe, 2011; Liebling, 2011; Bosworth, 2014; Bosworth & Slade, 2014; Puthoopparambil 

mfl., 2015). Martin betonet at de fleste transportledsagerne på Trandum var flinke til å ivareta 

de internerte på en god måte:  

Jeg tror at den gjengen som jobber her nå, flesteparten i alle fall, er såpass oppegående og 

omgjengelige og … Ja. Så jeg tror liksom vår holdning har så mye å si for hvordan avdelingen 

blir driftet, og at miljøet inne på avdelingen blir bra. Det er det jo vi som må sørge for at det 

blir. 
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Samtidig ble det også påpekt at noen transportledsagere kunne handle på det ivaretakeren 

forsto som en mindre god måte. Dette kunne fremprovosere konflikt og bråk, og i ytterste 

konsekvens vold og trusler mot transportledsagerne. Dette handlet som regel om at enkelte 

transportledsagerne ikke var flinke nok til å sette seg inn i de internertes situasjon, og kunne 

svare de internerte på en kort og upresis måte. Ivaretakeren dro grenser mot andre kollegaer 

for å fremheve at det var gode og mindre gode måter å utføre transportledsagerrollen på, og 

derigjennom posisjonerte seg selv som en dyktig transportledsager.   

MARTIN: Og det er vel forskjell på de som jobber på Modul 3 i forhold til de som jobber på 

Modul 1, og det synes jeg gjenspeiler seg i hvor lite bråk det er her i forhold til den andre 

modulen. 

Ivaretakeren var opptatt av å understreke at han egen tilnærming ikke ga de internerte 

påskudd til å utøve vold eller trusler mot transportledsagere, og kunne vektlegge kollegaers 

egen skyld i vold og trusler som de ble utsatt for, såkalt «victim blaming» (van Dijk, 2009, s. 

13; Isdal, 2018, s. 101). Ivaretakerens egen tilnærming til internerte ga ham imidlertid 

ingenting å frykte (van Dijk, 2009, s. 15). Var man snill og grei og viste forståelse for de 

internertes situasjon, skulle det mye til å bli utsatt for slike hendelser, var en rådende 

forståelse hos den ivaretakende identiteten. Ivaretakeren var også opptatt av å bruke skjønn til 

både den internertes og transportledsagernes beste.  

ANDREAS: Så er det jo mennesker vi har med å gjøre. Du kan jo sette deg i situasjoner. Om 

man får fem minutter ekstra ringetid eller ikke får … Han ser lei seg ut eller har brukt opp 

ringetiden hver uke og alt mulig. Men kanskje den ene gangen kan være lurt. Kanskje du 

slipper en selvskading eller kanskje du slipper at han er fysisk mot en ansatt. Enn en annen 

ansatt som på en måte er hard.   

Slik ivaretakeren forsto det, var dette tøying av regelverket, eller skjønnsutøvelse som noen av 

informantene sa, for å opprettholde Trandums uttalte målsetninger om ro og orden. Enda man 

gikk bort fra rutiner, ble dette gjort for å forebygge fremtidige hendelser. God bruk av 

skjønnsutøvelse ga informantene en mulighet til å posisjonere seg som innsiktsfulle og 

dyktige transportledsagere. Det var gjerne med lang arbeidserfaring at man så viktigheten av 

og turte å være rundere i kantene. Martin ga uttrykk for dette:   

Før så var det liksom du ville gjerne liksom være litt sånn firkantet og skulle gjøre jobben sånn 

og sånn og sånn, men etter hvert som du nå har jobbet her over tid, så ser du jo kanskje 

mennesket i et helt annet perspektiv, da. Dette er jo mennesker som ikke har det bra. De skal 
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ut av landet. De vet ikke hva de kommer til, flesteparten av dem. Tvinges ut. Klart du må jo 

har forståelse og respekt for det.   

Den ivaretakende transportledsageren var i likhet med Fredwalls (2015, s. 381) medvandrende 

ideal tolerante, men ikke grenseløse. Han satte grenser hvis han måtte, men etterstrebet å være 

omsorgsfull og hjelpsom så langt det lot seg gjøre. Forekom det «verbale» trusler i det 

informantene forsto som en frustrert situasjon, ble dette verken møtt med hard hånd eller 

ignorert. I stedet la den ivaretakende transportledsageren vekt på at han løste situasjoner ved å 

gå i dialog med den internerte. Dette gjorde han enten ved å gi dem beskjed om at det ikke var 

ålreit å rette trusler mot offentlige tjenestemenn eller ved at han prøvde å finne ut av hva som 

uroet vedkommende mens de drakk kaffe eller spilte spill.   

I stedet for frykten Hall (2010, 2012) fant blant ansatte for hvem de internerte var og hva de 

kunne gjøre, var ivaretakeren mer opptatt av å erkjenne en felles menneskelighet med de 

internerte (Bosworth, 2014; Ugelvik, 2016b; Bosworth & Kellezi, 2017). Langt fra å være 

«den farlige andre» som den diskursive sammenkoblingen av utlendinger og farlighet i media 

og politikken legger opp til (Ugelvik & Ugelvik, 2013, s. 711), ble de internerte heller forstått 

som en av «oss». De fleste var som «den normale mann i gata», som Henrik påpekte. En 

annen transportledsager sa følgende:  

Når du jobber i kriminalomsorgen, så har du jo folk som er dømt for en kriminell handling. 

Mens her har du jo faktisk folk som på en måte er dømt for å ha feil papirer, feil dokumenter, 

som kanskje ikke er kriminelle. Og det er to forskjellige folkeslag, for å si det sånn. Det 

merker man.   

Forstått som medmennesker, er den ivaretakende transportledsageren opptatt av å møte 

internerte slik informantene selv ville likt å bli møtt. Dette kom for eksempel til uttrykk i en 

av informantene beretninger om hvordan han gikk frem for å løse situasjoner hvor internerte 

hadde oppført seg urolig på sikkerhetsavdelingen: 

Ofte oppsøker jeg de i celleluka da og spør om de er … Og da ser man jo ofte sinnstilstanden 

deres, da, om de er rolige eller … hvordan tilstanden deres er. Og hvis de er rolige, så går man 

jo inn på cella, for det er lettere å få kontakt, da. Det kan man jo sette seg inn i selv. Det er jo 

hyggeligere å bli snakket til i samme rom enn gjennom en luke i en dør.  

Åkerström (2002) peker på at man av forskjellige grunner kan velge å vektlegge eller nedtone 

forekomsten av vold. I tråd med dette skriver Sandberg (2009, s. 537) at 

velferdsorganisasjoner og politiet vektlegger ulike diskurser for å legitimere det arbeidet de 
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gjør. Mens velferdsorganisasjoner er avhengig av at befolkningen har sympati og medfølelse 

med brukerne, og at de derfor vil kunne snakke i ordelag som henspiller på brukernes likhet 

med andre borgere, er politiet bedre tjent med å vektlegge en «gangsterdiskurs» med et fokus 

på unge menn som tøffe og voldelige for å legitimere egen bruk av makt mot denne gruppen. 

En tilsvarende ulik vektlegging av diskurs fant jeg i mitt datamateriale. Den 

sikkerhetsorienterte transportledsageren snakket om at man ikke visste hva de internerte var i 

stand til, og at man derfor hele tiden måtte være bevisst og forberedt på at vold og trusler 

kunne skje. Ivaretakeren, derimot, la i større grad vekt på internertes sårbarhet eller 

transportledsagernes likheter med de internerte, og det var dermed viktig å møte dem med 

forståelse og omsorg. Med Ugelvik (2016b, s. 228) kan de to selvfremstillingene, og 

historiene de forteller, tolkes som narrative ressurser rettet mot ulike sider av kritikken 

Trandum har mottatt oppigjennom årene, hvor den sikkerhetsorienterte transportledsageren 

posisjonerte seg i forhold til kritikken mot Trandum som en institusjon som er for streng i 

forhold til de som sitter der, mens ivaretakeren posisjonerte seg mot kritikken om at 

utlendingsinternatet er et sted hvor internerte ikke blir ivaretatt godt nok. Men uavhengig om 

informantene valgte å posisjonere seg som en sikkerhetsorientert eller ivaretakende 

transportledsager, var den klare selvfremstillingen likevel at de var profesjonelle 

transportledsagere som i stor grad klarte å forebygge internertes vold og trusler mot 

tjenestemenn på Trandum.   
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9 Avslutning 

I denne oppgaven har jeg belyst hvordan transportledsagere forstår og forklarer vold og trusler 

som internerte utlendinger retter mot tjenestemenn på Trandum og hvordan de fremstiller sin 

yrkesrolle relatert til slike hendelser på utlendingsinternatet. Dette har jeg gjort gjennom en 

narrativ analyse av fortellinger fra åtte kvalitative intervjuer med transportledsagere som 

jobbet på Trandum på intervjutidspunktet.  

I intervjuene viste transportledsagerne en kompleks og mangefasettert forståelse av internertes 

vold og trusler mot deres yrkesgruppe på utlendingsinternatet. En gjennomgående forståelse 

blant informantene var at det forekom lite vold og trusler mot tjenestemenn på Trandum. 

Samtidig ble det fremhevet at det å kunne bli utsatt for vold, trusler og «utagering» eller 

«reaksjoner» fra internerte, var en forventet del av tjenesteutøvelsen, hvilket de både var 

forberedt på og trent for å håndtere. Et viktig tema i fortellingene var at transportledsagerne 

hadde ansvar for internerte som befant seg i en vanskelig situasjon. Denne situasjonen, 

kombinert med maktrelasjonen på Trandum, hadde konsekvenser for hvordan 

transportledsagerne forsto og opplevde internertes negative verbale, nonverbale og fysiske 

atferd mot tjenestemenn på utlendingsinternatet. For det første virket dette å ha betydning for 

hva informantene betraktet som vold og trusler, og hvordan de graderte alvoret av hendelsene 

internerte utsatte transportledsagerne for. For det andre hadde dette betydning for hvordan 

informantene forklarte vold og trusler, hvor internertes frustrasjon, transportledsagernes rolle 

og Trandums strenge utforming ble trukket frem som mulige volds- og trusselgenererende 

faktorer. For det tredje hadde den vanskelige situasjonen og maktrelasjonen betydning for 

hvordan transportledsagerne posisjonerte seg selv i forhold til denne atferden på 

utlendingsinternatet. 

Transportledsagernes fortellinger om internertes vold og trusler illustrerer den 

kontekstavhengige forståelsen av begrepene. Vold og trusler var ikke entydig forbundet med 

visse handlinger eller uttalelser, selv om det riktignok var noen handlingstyper og uttalelser 

som oftere ble omtalt som vold og trusler enn andre. Hva som ble omtalt og forstått som vold 

og trusler var heller avhengig av et større samspill av handlingenes eller uttalelsenes innhold, 

dominerende kulturelle forståelser, den institusjonelle konteksten, sammen med personlige 

vurderinger og opplevelser. I volds- og trusselnarrativene skilte også transportledsagerne 

mellom voldens og truslenes ulike grad av alvor. Et viktig skille gikk her mellom vold og 

trusler som var rettet mot transportledsageren som person og vold og trusler de anså som å 
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være rettet mot «systemet» eller tjenesteutøvelsen, hvor det var en gjennomgående forståelse 

at det var få tilfeller på Trandum som hadde innebåret direkte personlige angrep mot 

transportledsagerne.  

Enkelte studier av utlendingsinternater har pekt på at den potensielle muligheten for vold fra 

internerte skaper en frykt blant ansatte, og fører til at det oppleves som stressende og 

krevende å jobbe på disse stedene (Hall, 2010, 2012; Puthoopparambil mfl., 2015). Funnene 

fra denne oppgaven tyder imidlertid på at transportledsagerne ikke deler denne frykten. Flere 

av informantene var opptatt av muligheten for vold, men det var likevel ikke noe de fryktet. I 

stedet for å tegne et faretruende bilde av volden og truslene på Trandum, fortalte de heller om 

disse hendelsene på en måte som gjorde at de fremsto som en minimalisert og forventet del av 

tjenesteutøvelsen (Henriksen & Bengtsson, 2018, s. 111). Videre tyder transportledsagernes 

fortellinger på at vold og trusler ikke nødvendigvis oppleves som meningsbærende 

beskrivelser for hendelsene de erfarer på Trandum. Reservasjonen mot volds- og 

trusselbegrepet er imidlertid ikke ensbetydende at transportledsagerne avviste å ha blitt utsatt 

for negativ verbal, nonverbal eller fysisk atferd fra internerte (Stefansen & Smette, 2006, s. 

50). Informantene kunne fortelle om krevende situasjoner som opprørshendelser og 

ubehagelige hendelser med internerte, uten at de omtalte disse som vold og trusler. 

Tilsvarende gjaldt også i informantenes fortellinger om fysiske utageringssituasjoner og 

negative uttalelser de hadde mottatt fra internerte. Forskjellige oppfatninger av hvordan disse 

skal klassifiseres kan dermed få konsekvenser for hvilke hendelser transportledsagerne 

registrerer og rapporterer på Trandum. Samtidig peker dette på at et ensidig fokus på vold og 

trusler risikerer å kaste skygge over andre hendelser som transportledsagerne opplever som 

ubehagelige i forbindelse med tjenesteutøvelsen.  

I kapittel 7 så vi at transportledsagerne viste et bredt fortolkningsrepertoar i deres forklaringer 

på hvorfor internerte noen ganger retter vold og trusler mot tjenestemenn på Trandum. De ga 

uttrykk for en mangefasettert forståelse av årsaker til vold og trusler, hvor de trakk veksler på 

flere forklaringsmodeller vi blant annet kjenner igjen fra fengselsforskningen. Forklaringene 

ble gruppert i fem hovedkategorier, som inkluderte frustrasjonsnarrativer, uniformnarrativer, 

institusjonsspesifikke narrativer, narrativer om den voldelige eller truende personen og 

æresnarrativer. Hvordan transportledsagere forklarer volden og truslene på 

utlendingsinternatet er av betydning. For uavhengig om episodene de fortalte om er sanne 

eller ikke, reflekterer historiene forståelser av årsaker til vold og trusler blant 

transportledsagerne på Trandum (Sandberg, 2010). Transportledsagernes forklaringer på vold 
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og trusler kan gi oss et innblikk i hvordan de vil forebygge vold og trusler, som alle trakk 

frem som viktig i intervjuene på Trandum. Forstår de det som å skyldes sammensetningen av 

internerte, vil de for eksempel kunne være fokusert på muligheten til å spille på flere 

avdelinger på utlendingsinternatet. Forstår de det heller som å skyldes transportledsagernes 

tilnærminger til de internerte, vil den forebyggende innsatsen kanskje heller være rettet mot å 

bevisstgjøre ledelsen og kollegaene om hvordan transportledsagerne skal opptre overfor de 

internerte.  

Med utgangspunkt i et narrativt viktimologisk rammeverk var fokuset i kapittel 8 på hvordan 

transportledsagerne valgte å fremstille seg selv i relasjon til vold og trusler de internerte retter 

mot tjenestemenn på Trandum. Her gikk det frem at transportledsagerne ikke var opptatt av å 

snakke om sin egen eller kollegaers følelsesmessige opplevelse av å bli utsatt for internertes 

vold og trusler. I stedet valgte de heller å vinkle fortellingene mot å snakke om hvordan de 

jobbet for at vold og trusler ikke skulle skje, og hvordan man skulle opptre i møte med de 

internerte på utlendingsinternatet. I historiene snakket de om transportledsagerne på Trandum 

som en gruppe som skilte seg fra folk med tilsvarende rolle i andre land og fra folk som ikke 

jobbet i samme situasjon som dem selv. Transportledsagerne var profesjonelle og dyktige folk 

som var flinke til å støtte hverandre, og som i stedet for å legge vekt på vold og trusler som 

skremmende og dramatiske hendelser, heller talte stolt om at deres organisering av arbeidet 

og tilnærming til internerte bidro til at det var lite vold og trusler på Trandum.  

Informantene trakk også grenser mot andre transportledsageres tilnærminger til 

transportledsagerrollen innad på utlendingsinternatet. Med utgangspunkt i hvordan 

informantene fortalte om internertes vold og trusler mot tjenestemenn på Trandum, 

identifiserte jeg to yrkesidentiteter: den sikkerhetsorienterte transportledsageren og den 

ivaretakende transportledsageren. Den sikkerhetsorienterte transportledsageren var opptatt av 

den alltid tilstedeværende muligheten for vold og trusler og hans viktige rolle i å sørge for at 

denne muligheten ikke fikk utspille seg. Statiske og dynamiske sikkerhetstiltak var 

gjennomgående temaer i historiene til denne transportledsageren, hvor han var nøye med å 

understreke at situasjoner skulle løses på så lavt plan som mulig. Den ivaretakende 

transportledsageren, derimot, var lite opptatt av vold og trusler mot transportledsagerne, og 

valgte heller å snakke om internertes sårbarhet og vanskelige situasjon. Hans viktigste 

oppgave var å sørge for at internertes opphold på Trandum ble så bra som mulig, hvor empati, 

omsorg og ivaretakelse var verdier han verdsatte høyt i rollen som transportledsager. De to 

yrkesidentitetene var imidlertid ikke sammenfattende beskrivelser av transportledsagerne i 
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denne oppgaven, men de var heller forskjellige subjektposisjoner informantene inntok i 

fortellingene om internertes vold og trusler mot tjenestemenn på Trandum. De forskjellige 

selvfremstillingene, sammen med de mange forståelsene av hva de internertes vold og trusler 

var og hvordan de oppsto, reflekterer bare en liten del av kompleksiteten ved 

transportledsagernes tjenesteutøvelse og utlendingsinternatskonteksten de inngår i (Sandberg, 

2010, s. 462).  

 

Videre forskning 

I denne masteroppgaven har formålet vært å gi et bidrag til litteraturen om hvordan ansatte 

forstår vold og trusler som internerte retter mot tjenestemenn på utlendingsinternater. Vold og 

trusler på utlendingsinternater er, som vold og trusler for øvrig, komplekse fenomener, og det 

er mye uutnyttet potensial når det gjelder forskning på vold og trusler mot ansatte i slike 

institusjoner. En mulig tilnærming til temaet er å undersøke forståelser av internertes vold og 

trusler mot tjenestemenn blant transportledsagere som har gitt seg. Utvalget i denne oppgaven 

besto av informanter som var aktive i tjenesten på intervjutidspunktet, og i intervjuene uttalte 

flere at man ikke burde jobbe på Trandum om man tok med seg internertes vold og trusler 

«hjem fra jobb». En slik forståelse kan potensielt ha forhindret at hendelser som gikk inn på 

transportledsagerne ikke ble fortalt. Det kan derfor være interessant å inkludere tidligere 

transportledsagere som ikke lenger er underlagt Trandums regler og rutiner, for å se om de 

forskjellige kontekstene har betydning for hvordan de opplever og gir mening til internertes 

vold og trusler mot tjenestemenn på utlendingsinternatet. En annen måte å forsøke å bringe 

frem kontekstspesifikke forståelser er å sammenligne vold og trusler som internerte retter mot 

transportledsagere med vold og trusler mot tjenestemenn i andre frihetsberøvende 

institusjoner. Et sted å starte er fengsel. Undersøkelser av utlendingsinternater, inkludert 

denne oppgaven, bruker fengselsforskning for å forstå utlendingsinternatet bedre. Gjennom en 

komparativ undersøkelse kunne man åpnet for å belyse hvordan de ulike kontekstene virker 

inn på forståelsene av de institusjonalisertes vold og trusler mot ansatte. I skrivende stund vet 

vi fortsatt lite om hvordan tjenestemenn på utlendingsinternater forholder seg til vold og 

trusler fra internerte. Mulighetene for å bringe ny innsikt til feltet er dermed mange.  
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Vedlegg 1: Godkjennelse fra NSD 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv 

 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 Innsattes vold og trusler mot transportledsagere? 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke 

forståelser av innsattes vold og trusler mot transportledsagere ved utlendingsinternatet på 

Trandum. I dette skrivet gir jeg deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil 

innebære for deg.  

 

Formål  

Forskningsprosjektet fungerer som min avsluttende oppgave på masterprogrammet i kriminologi 

ved Universitetet i Oslo. I denne oppgaven vil jeg belyse forståelser av innsattes vold og trusler 

mot transportledsagere ved Politiets utlendingsinternat på Trandum. Prosjektet skal handle om 

volds- og trusselhendelser som innsatte retter mot transportledsagere på utlendingsinternatet. Hva 

slags volds- og trusselhendelser forekommer og hvorfor skjer hendelsene? Prosjektet vil belyse 

slike hendelser fra transportledsagernes perspektiv, og se på deres egen beskrivelse og forståelse 

av volds- og trusselhendelsene de trekker frem under intervjuene. Utgangspunktet for 

undersøkelsen er at begrepene vold og trusler dekker handlinger som kan være forskjellige både i 

utforming og i folks oppfatning. Hva som forstås og oppleves som vold og trusler kan variere fra 

person til person og situasjon til situasjon. Det er derfor av interesse å undersøke hvordan 

transportledsagere forstår og beskriver volds- og trusselsituasjoner mot deres yrkesgruppe ved 

Politiets utlendingsinternat på Trandum.  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Universitetet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. 
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Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

I denne masteroppgaven vil jeg undersøke innsattes vold og trusler mot transportledsagere fra 

transportledsageres perspektiv. Du får spørsmål om å delta da du jobber som transportledsager 

ved Norges eneste lukkede utlendingsinternat. Oppgaven vil basere seg på intervju med et lite 

utvalg transportledsagere. 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det at du vil bli intervjuet av meg, Tine Nordskag 

Løvhaug. Intervjuets varighet er ikke endelig fastsatt, men jeg anslår at intervjuet vil kunne vare 

mellom tre kvarter og halvannen time. Jeg tar lydopptak av intervjuet. Lydopptakene vil 

oppbevares på passordbeskyttet maskinvare tilhørende Universitetet i Oslo. 
 

Under intervjuet vil du bli stilt spørsmål som handler om innsattes trusler og vold mot 

transportledsagere. Spørsmålene vil oppfordre til beskrivelser og refleksjoner rundt volds- og 

trusselhendelser på arbeidsplassen som du enten selv har opplevd, vært vitne til og/eller hørt om. 

Du velger selv hvilke spørsmål du vil svare på og hvordan du vil svare på dem. Selv om jeg spør 

etter forskjellige volds- og trusselhendelser på utlendingsinternatet, er det av hensyn til 

personvern viktig at du ikke nevner navn på innsatte eller andre ansatte når du svarer på 

spørsmålene. 

 

Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du så lenge prosjektet pågår, når 

som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi grunn for dette. Alle opplysninger om deg vil bli 

anonymisert. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller velger 

å trekke deg på et senere tidspunkt.  

Ditt personvern – hvordan jeg oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Jeg vil bare bruke opplysningene om deg til formålene jeg har fortalt om i dette skrivet. Jeg 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

• Det er kun Tine Nordskag Løvhaug som vil ha tilgang til personidentifiserbare 

opplysninger om deg, herunder lydopptak og navnet ditt på samtykkeskjemaet.  

• Det skriftlige samtykket vil bli oppbevart i låst arkivskap, og lydopptaket vil kun bli 

oppbevart på passordbeskyttet maskinvare.  

• Skriftlig samtykke og lydfil vil ikke oppbevares på samme sted. Lydfilen vil bli slettet 

etter transkripsjon, mens samtykkeskjemaet vil bli makulert etter prosjektets slutt.  

• Navn og eventuelle kontaktopplysninger vil ikke nevnes i oppgaven, og navnet ditt (dvs. 

signaturen din) vil kun stå i samtykkeskjemaet. Skjemaet vil bli oppbevart i et låst 

arkivskap frem til prosjektslutt.  

• Du skal ikke kunne gjenkjennes i publikasjonen. Flere tiltak vil iverksettes for å sørge for 

dette, bl.a. ved at jeg ikke kommer til å knytte identifiserbare variabler som for eksempel 

kjønn, alder, ansiennitet og avdeling til intervjudeltakerne i oppgaven.  
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Hva skjer med opplysningene dine når jeg avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 22. mai 2020. Alle personidentifiserende opplysninger, 

herunder lydopptak og samtykkeskjema med navn, vil slettes/makuleres før eller ved prosjektets 

slutt.  

 

Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

Hva gir meg rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Jeg behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.  

 

På oppdrag fra Universitetet i Oslo har Personvernombudet for forskning NSD – Norsk senter for 

forskningsdata AS – vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar 

med personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, kan du kontakte: 

• Universitetet i Oslo ved Tine Nordskag Løvhaug (e-post: x.x.xxxxxxx 

@student.jus.uio.no, mobil: 000 00 000) eller faglig veileder Rune Ellefsen (e-post: 

xxxx.xxxxxxxx@jus.uio.no). 

• Personvernombudet ved Universitetet i Oslo (e-post: personvernombud@uio.no) 

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS (e-post: personverntjenester@nsd.no, telefon: 

55 58 21 17). 

 

 

 
Med vennlig hilsen 

 

Tine Nordskag Løvhaug 

(Masterstudent) 

Samtykkeerklæring 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Innsattes vold og trusler mot 

transportledsagere og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til:  

 

 å delta i intervju 

 at det blir tatt lydopptak av intervjuet 

 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 22. mai 2020 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 3: Intervjuguide  
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