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Praktiske beskjeder 

• 5 dagers hjemmeeksamen. Oppgave på maksimum 

2400 ord (omlag 6 sider).  

• 9. mai kl. 14:00 til 14. mai kl. 14:00 

• Emnet bruker gradert bokstavkarakterskala fra A til 

F. 

• Besvarelsen skal leveres både elektronisk i Fronter, 

og i papirutgave. 

• Thomas Mathiesens Defences of the Weak. 

• Nettverk etter soning 7/2 1415-1500. 

https://fronter.uio.no/
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Krim 2904: hvorfor? 

• Å se fengselet i sin sosiale sammenheng, fengsel 

som et sosialt fenomen.  

  

 ”Du vil få kunnskaper om bruk av fengsel i forhold til 

omfang, begrunnelser for å benytte fengsel som 

straff og erfaringer fra fanger, betjenter og andre 

ansatte. Du vil lære å se fengsel som del av det 

samfunnet det inngår i. I tillegg får du kjennskap til 

aktuelle diskusjoner om fengselsstraffens bakgrunn 

og virkninger.” 
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Semesterets fokusskifter 

• Hva er et fengsel? 

• Fengslene og fangene i tall 

• Norsk fengsels- og kriminalomsorgshistorie 

• Fengselets lidelsesproduksjon og fangenes tapsliste 

• Fanger og betjenter, makt og motstand 

• Hverdagslivet i fengsel 

• Det moderne fengselet/det moderne samfunnet 
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Hva er et fengsel? 
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Dette er et fengsel 
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Dette er et fengsel 

http://1.bp.blogspot.com/_mwIrvjgUWmc/SmWDzRC80CI/AAAAAAAACLc/lIE8GXozCyg/s1600-h/prison-fleury-merogis-1.jpg
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Hva er et fengsel? 

• Et fengsel er et konkret materielt sted 

• En (velferdsstatlig) sosial teknologi 

• En bestemt type (total) institusjon 

• Konkretisering av et regelverk 

• Et svar på uønskede handlinger/en straff 

• En apparat som ”produserer” avvik og avvikere 

• Osv. 
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Hva er et fengsel? 

• Et spørsmål med mange svar, for eksempel: 

• Fengslene og fangene i tall 

• Norsk fengsels- og kriminalomsorgshistorie 

• Fengselets lidelsesproduksjon og fangenes tapsliste 

• Fanger og betjenter, makt og motstand 

• Hverdagslivet i fengsel 

• Det moderne fengselet/det moderne samfunnet 

 

• Bruk spørsmålet analytisk! 
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Hva er et bra fengsel?  

Hva er et dårlig fengsel?  
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Mulige svar – formelle  

• Varetekt 

• Fengsel 

• Forvaring 

• Tvungen omsorg 

• Psykisk helsevern 

• Frivillig innleggelse, ulike 
institusjoner   

• Tvangsinnleggelse, ulike 
institusjoner  

• Bøter 

• Bortvising  

• Arrest 

• Konfliktråd 

• Institusjonalisering i 
barnevernsinstitusjon  

 

• Utvisning/”melde inn” i Schengen 

• Internering 

• Påtaleunnlatelse  

• Forebygging 

 

Før:  

• Sikring   

• Lobotomi 

• Sterilisering  

• Legemsstraffer 

• Dødsstraff  

• Landsforvisning  

• Transportering 

• Andre?  
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Hvorfor straffer vi (samfunnet) i det hele tatt?  

        

• En vanlig juridisk definisjon (Høyesterett): Straff = et 
onde som påføres den som har begått en 
lovovertredelse, fordi han eller hun skal oppleve det 
som et onde. 

• Fordi lovbryteren har brutt loven, utsettes han for 
opplevelsen av et onde.   

• Hvordan godtgjøre/legitimere den bevisste 
påføringen av et slikt onde?  
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Hvorfor straffer vi – hva ønsker vi å oppnå?  

        

 Historisk har det i hovedsak vært to svar på dette 

spørsmålet:  

 

• Relative teorier: Vi straffer for å forebygge fremtidige 

lovbrudd.  

• Absolutte teorier: Vi straffer for å gjengjelde den 

krenkelse som er påført i og med lovbruddet.  
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Hovedsvar 1: Straff som forebyggelse/prevensjon 

- relative teorier 

        

• Straff er et middel. Målet: å forhindre fremtidige lovbrudd.  

• Det er altså meningen at ondet som skal være et onde 
samtidig skal fungere produktivt og positivt – ondet skal gi 
gode resultater. 

• Nærmest enerådende i dagens offisielle begrunnelser for 
straff. Røtter langt tilbake i tiden.  

• To undergrupper basert på et skille mellom hvem sine 
fremtidige lovbrudd straffen skal forebygge mot. Enten:  

– den bestemte lovbryteren (individualprevensjon), eller  

– andre (potensielle) lovbrytere (allmennprevensjon) 
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Undergruppe 1: Straff som individualprevensjon  

        
• Straffens ”mekanisme” antas enten å være avskrekking – 

dvs. at straffen virker ubehagelig/pinefull og må unngås, 
eller  

• Uskadeliggjøring/inkapasitering – dvs. at lovbryteren fjernes 
fra samfunnet, enten permanent (dødsstraff, landsforvisning) 
eller midlertidig (jf. forvaring, VIC) eller 

• Resosialisering/moraldanning/rehabilitering – dvs. at 
lovbryteren gjennom straffen endres slik at lovbrudd ikke 
lenger er aktuelt, eller   

• En kombinasjon av disse.  

• Eksempler på ”verktøy”: Skole, isolasjon, botsøvelser, 
arbeid, fritidstilbud, program 
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Kritikk av teorien om straffens individualpreventive 

virkning  

       

• Behandling av kriminelle virker ikke – ”Nothing 

works” (R. Martinson) 

• Fokuserer på individuelle forklaringer på 

kriminalitet, ignorerer andre mulige forklaringer. 

Enhver er sin egen lykkes smed – men hvor ble 

samfunnsnivået av?  

• Grunnleggende spørsmål: virker det eller virker 

det ikke? Hva skjer er i den svarte boksen?  
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Undergruppe 2: Straff som allmennprevensjon 

        

• Legger enten vekt på fullbyrdelsen av straffen 

eller på trusselen om straff. Dette får følger for 

utformingen av straffen. 

• Legges vekten på fullbyrdelsen av straffen, må 

straffen være offentlig – jf. åpningen av 

Foucaults Overvåkning og straff.  

• Legges vekten på trusselen om straff er det 

viktig at folk (de potensielle lovbryterne) får 

kjennskap til loven og den straff loven setter.  
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Undergruppe 2: Straff som allmennprevensjon, 

forts 

        

• Mekanismen i dette tilfellet tar sikte på å være 
enten avskrekkelse (publikum opplever straffen 
som så ubehagelig/pinefull at de avstår fra 
lovbrudd), eller 

• Moraldannelse (straffen understreker det 
moralsk forkastelige ved lovbruddet), 

• Vanedannende (straffen gjør lovbruddet til noe 
utenkelig, loven følges vanemessig), eller  

• En kombinasjon av disse.   
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Kritikk av teorien om straffens allmennpreventive 

virkning  

       

• Å bruke mennesker som midler – ansvarlighet 

• Hva kommuniseres hvordan? 

• Ikke enten/eller, men gradsforskjeller – 

argumentasjon i dommer  

• Overfor hva slags kriminalitet kan straffen virke 

allmennpreventivt – iflg Andenæs? Hva med medias 

fascinasjoner?  

• Igjen: virker det eller virker det ikke?  
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Hovedsvar 2: Straff som gjengjeldelse – absolutte 

teorier 

        

• Straffen er ikke middel til noe annet, men er et mål i seg 
selv.  

• I dette perspektivet straffer man et lovbrudd fordi lovbruddet 
fortjener straff, ikke fordi man ønsker å oppnå noe annet.  

• Man mener at straffen skal gjenopprette 
rettferdigheter/balansen. Historisk skal straffen hindre 
blodhevn.  

• Også røtter langt tilbake i tiden.  

 


