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Sammendrag 

Denne studien har undersøkt hvorvidt ulike faktorer som alder, kjønn, relasjon til mistenkt og 

alvorlighetsgrad skiller de barna som forteller fra de som ikke forteller om overgrep. I tillegg 

har den undersøkt om politiet stiller andre typer spørsmål i avhørene hvor barna forteller 

sammenlignet med avhørene hvor barna ikke forteller, og om de avhørene med få suggestible 

spørsmål skiller seg fra de avhørene med mer bruk av suggestible teknikker. Tohundre og 

tjuefire avhør ble kodet at to uavhengige skårere basert på avhørerens spørsmål gjennom 

avhøret. Det ble formulert fem hypoteser for arbeidet: 1. og 2. Yngre barn og barn som er i 

nær slekt med mistenkt vil sjeldnere fortelle enn eldre barn som ikke er i slekt med mistenkt. 

3. og 4.  Barna som fortalte om overgrep med en gang ville få flere åpne spørsmål enn barna 

som ikke fortalte ned en gang, og at barna som ikke fortalte ville få flere ledende spørsmål. 5. 

Avhørene som hadde mindre bruk av suggestible teknikker ville ha tilsvarende økt bruk av 

ønskelige teknikker. Resultatene fra denne studien viser at eldre barn oftere forteller spontant 

om overgrep enn yngre barn. Videre viser resultatene at barn som er i slekt med mistenkt 

forteller sjeldnere om overgrep enn de som ikke er i slekt med mistenkt. Det ble ikke funnet at 

barn som forteller spontant fikk flere åpne spørsmål, ei heller at barna som ikke fortalte om 

overgrep fikk flere ledende spørsmål. Studien viser imidlertid at barna som ikke fortalte om 

overgrep ble stilt flere gjentatte spørsmål med mer forsterkning under avhøret. Det var ingen 

forskjell i bruk av åpne spørsmål ut fra hvor mye ledende spørsmål som ble stilt, men i 

gruppen som fikk mindre suggestible teknikker hadde over 90% av barna fortalt spontant om 

overgrep.  
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1 Innledning 

Seksuelle overgrep mot barn er et alvorlig og betydelig samfunnsproblem. Omfanget 

er stort og konsekvensene alvorlige. En norsk populasjonsstudie rapporterte at 18% av 

kvinnene og 3% av mennene i studien hadde opplevd seksuelt krenkende handlinger før fylte 

16 år (Steine et al., 2012). Lignende funn ble gjort i en internasjonal metaanalyse av 217 

studier mellom 1980 og 2008, som fant at 16-20% av kvinnene og 6-9% av mennene 

rapportere å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep (Stoltenborgh, van Ijzendoorn, Euser, & 

Bakermans-Kranenburg, 2011). Andre har vist hvor alvorlige konsekvensene av seksuelle 

overgrep kan være for individet. Eksempelvis viste en norsk studie av Dovran et al. (2016) at 

seksuelle overgrep i barndommen økte risikoen for PTSD og psykiske vansker i voksen alder 

med fem ganger. Samtidig som man vet at omfanget er stort og de helsemessige 

konsekvensene alvorlige, viser flere studier at mange barn som opplever seksuelle overgrep 

aldri forteller noen om det. For eksempel viste en metaanalyse av London, Bruck, Ceci, og 

Shuman (2005) at hele to av tre som har opplevd seksuelle overgrep aldri har fortalt om det til 

noen. Når et barn ikke forteller om seksuelle overgrep, mister det muligheten til både 

beskyttelse og behandling. En annen konsekvens, er at overgriper aldri blir straffet.   

I tilfeller hvor det mistenkes at barn har vært utsatt for seksuelle overgrep, 

gjennomfører politiet avhør av barnet som et sentralt ledd i etterforskning. Fordi det som 

oftest mangler sikre medisinske bevis, og svært sjeldent finnes bilder eller filmer av 

overgrepene, blir barnets vitneforklaring ofte det eneste vitnebeviselige politiet har å forholde 

seg til i en etterforskningsprosess (Krähenbühl, Blades, & Westcott, 2010). I Norge blir barn 

avhørt gjennom et tilrettelagt avhør (tidligere dommeravhør) som gjennomføres av 

spesialtrente politietterforskere som har gjennomført en treårig etterutdanning på 

Politihøyskolen. Avhøret fungerer som et bevisopptak for å skåne barnet for den belastningen 

det er å møte i retten, og fordi avhøret ofte er eneste bevis stilles det høye krav til kvaliteten 

på avhøret.  

Hva et avhør av høy kvalitet er vurderes på bakgrunn av 40 års vitnepsykologisk 

forskning på avhørsmetodikk (Brown & Lamb, 2015; Kathleen Coulborn, 2014). Et helt 

sentralt funn i forskningen har vært at åpne spørsmål som gir barnet mulighet til å fortelle 

fritt, gir mer korrekt informasjon fra barnet sammenlignet med spørsmål som er ledende eller 

villedende (Sternberg, Lamb, Orbach, Esplin, & Mitchell, 2001). Til tross for at det i dag 
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foreligger en sterk faglig konsensus i forskningsmiljøet om hva som kjennetegner et godt 

avhør, viser feltstudier at overgangen fra teori til praksis kan være krevende. Flere feltstudier 

viser eksempelvis utstrakt bruk av spørsmålstyper som leder barna til et svar, og minimal bruk 

av spørsmål hvor barnet får fortelle åpent og fritt (se f.eks. Johnson et al., 2015; Korkman, 

Santtila, Westeråker, & Sandnabba, 2008). Det er flere problemer med at avhørene ikke 

foretas i tråd med de avhørsmetodiske retningslinjene som er utviklet. Et vesentlig problem er 

at utstrakt bruk av ledende og villedende avhørsteknikker kan føre til at barnets forklaring 

utvikles til et produkt av avhørerens egne hypoteser om hva barnet har vært utsatt for 

(Klemfuss & Ceci, 2012). Et annet problem er at avhør av lav kvalitet kan få barnet til å 

bekrefte hendelser som aldri har funnet sted. For å sikre at barnets forklaring er upåvirket av 

avhører, er det viktig at avhørene gjennomføres med høy avhørmetodisk kvalitet (London & 

Ceci, 2012). 

1.1 Barn som vitner 

Kunnskapen om hvordan ulike spørsmålsformuleringer kan påvirke barn i en 

avhørskontekst har vært samlet inn gjennom flere tiår med vitnepsykologisk forskning på 

barns hukommelse, både i laboratorier og i feltstudier. To sentrale spørsmål i forskningen har 

vært om barnets hukommelse påvirkes av alder og om aldersforskjeller påvirker hvordan de 

kan besvare ulike typer spørsmål. Svaret kan ha stor betydning for hvordan man vurderer 

barnets pålitelighet og troverdighet i rettsapparatet.  

1.1.1 Barns kompetanse som vitner 

Når et barn skal avhøres er man interessert i at barnet gjenforteller detaljerte 

beretninger om egenopplevde hendelser. Sett i en historisk kontekst ble barn tidligere vurdert 

som lite vitnehabile og deres forklaringer ble ansett som både lite troverdige og pålitelige 

(Ceci & Bruck, 1995). Moderne hukommelsesforskning knyttet til barns som vitner har 

imidlertid vist at barn helt ned i tre-fire års alderen kan gjengi mye korrekt informasjon i sine 

vitneforklaringer. Eksempelvis har flere feltstudier vist at til tross for at yngre barns 

forklaringer ofte inneholder noe mindre informasjon sammenlignet med eldre barn, så er det 

få eller ingen forskjeller i grad av korrekthet (Jack, Leov, & Zajac, 2014; Lamb, Orbach, 

Hershkowitz, Horowitz, & Abbott, 2007; Paz-Alonso, Ogle, & Goodman, 2013). Lignende 

funn har vært gjort i flere laboratoriestudier (Baker‐Ward, Gordon, Ornstein, Larus, & Clubb, 
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1993; Leichtman & Ceci, 1995; Quas & Schaaf, 2002). Slike funn impliserer at yngre barn 

også kan være informative vitner og avgi både detaljrike og korrekte vitneforklaringer. 

Forskning taler imidlertid for at en viktig forutsetning for dette er at avhører evner å 

tilrettelegge for avhør som innehar høy avhørsmetodisk kvalitet. I praksis innebærer dette at 

avhører legger til rette for at barnet gis anledning til å fortelle om egenopplevde hendelser 

åpent og fritt og ikke legger føringer på samtalen i form av ledende og suggestible 

avhørsteknikker (Hayne, Boniface, Barr, & Gallagher, 2000; Simcock & Hayne, 2002). 

1.1.2 Spørsmål kan påvirke barns troverdighet og pålitelighet 

Under et avhør er det avhørerens oppgave å legge til rette for at barnet fremstår som et 

troverdig og pålitelig vitne gjennom å følge anbefalt avhørsmetodikk (Brown & Lamb, 2015). 

Barnets pålitelighet vurderes ut fra om det vurderes som et kompetent vitne. Troverdighet 

handler om man tror på det barnet forteller (Klemfuss & Ceci, 2012).    

I avhør av barn stilles ulike typer spørsmål, og disse kan kort fortalt deles inn i to 

hovedgrupper: Åpne spørsmål og lukkende spørsmål. Flere studier har vist at riktig 

informasjon best hentes frem gjennom åpne spørsmål sammenlignet med lukkede spørsmål 

(Gordon, Baker-Ward, & Ornstein, 2001; La Rooy, Brown, & Lamb, 2012; Lamb, Orbach, 

Hershkowitz, Horowitz, et al., 2007) 

De åpne spørsmålene fremmer fri gjenkalling hos barnet og er i tråd med forskning om 

god avhørsmetodikk. Spørsmålene kan deles inn i tre hovedkategorier: Åpne, fokuserte og 

direkte. Eksempel på et åpent spørsmål kan være: «Fortell meg hva som skjedde». Et fokusert 

spørsmål tar utgangspunkt i barnets frie fortelling og et eksempel kan være: «Du sa dere var 

på et rom. Fortell meg mer om det rommet». Et direkte spørsmål er enda mer spesifisert og 

detaljorientert, og har ofte en HV-form som hva, hvor, hvem, hvordan. Et eksempel på et 

direkte spørsmål er «Hvor i rommet var dere?» (Peterson & Biggs, 1997).  

Studier har vist at barn i alle aldre gir mye korrekt informasjon på åpne spørsmål, men 

at yngre barn kan ha større vanskeligheter med å gi tilstrekkelig mengde informasjon 

(Goodman & Reed, 1986; Melinder & Gilstrap, 2009; Sternberg, Lamb, Orbach, et al., 2001). 

Hershkowitz (2001) fant derimot ingen forskjell i antall detaljer gitt av førskolebarn og 

skolebarn i respons på åpne spørsmål, selv om de eldre skolebarna brukte flere ord i 
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forklaringene. Denne studien var imidlertid en feltstudie, slik at det kunne ikke kontrolleres 

for om detaljene var riktige eller ikke.  

De lukkede spørsmålene aktiverer gjenkjenningsminnet og det anbefales at disse kun 

brukes når det er helt nødvendig (Lamb, Orbach, Hershkowitz, Esplin, & Horowitz, 2007). 

Disse kan deles inn i to kategorier: Ja/nei og tvungne valg. Et eksempel på et ja-nei spørsmål 

kan være «Hadde han bart?» og et tvunget valg kan være «Var det sommer eller vinter?». 

Studier har vist at yngre barn kan være ekstra sårbare for denne typen spørsmål siden de kan 

bruke ord og formuleringer som barnet selv ikke forstår (Peterson & Biggs, 1997; Sternberg 

et al., 1996), og at barn svarer «ja» langt oftere enn «nei» (Peterson, Grant, & Eaton, 2001).  

Et ledende spørsmål i et avhør kan eksempelvis være: «Han la seg oppå deg, ikke 

sant?». Et slikt spørsmål legger både inn informasjon barnet selv ikke har kommet med, og 

det antyder også en retning om hvilket svar som forventes fra barnet (Lamb, Sternberg, & 

Esplin, 1995). Effekten av hvordan ledende spørsmål påvirker hvordan barnet svarer eller kan 

lede barnet til et feilaktig svar er funnet i flere studier (Ceci & Huffman, 1997; Dale, Loftus, 

& Rathbun, 1978; Eisen, Qin, Goodman, & Davis, 2002; Goodman & Reed, 1986). Det er 

også viktig å huske at barn i enkelte situasjoner er ekstra sårbare for ledende spørsmål. Et 

eksempel er at studier viser at barn som gjør en aktivitet flere ganger kan være mer sårbare for 

ledende spørsmål fordi minnene om hendelsene blir mindre spesifikke og mer generaliserte 

(Price & Connolly, 2013). 

Et avhør som inneholder mange lukkede spørsmål i kombinasjon med andre 

suggestible avhørsteknikker, omtales som et suggestibelt avhør. Suggestible avhørsteknikker 

kan for eksempel være å henvise til andre personers forklaringer, å gjenta spørsmål, bruke 

forsterkende teknikker for å bygge opp under eller for å avvise noe barnet forteller, å spørre 

spørsmål som inneholder elementer av press, spekulasjoner eller konkluderende uttalelser 

(Ceci & Bruck, 2006). Suggestibilitet kan defineres som “the degree to which children’s 

encoding, storage, retrieval, and reporting of events can be influenced by a range of social 

and psychological factors” (Ceci & Bruck, 1993, s. 404). Teknikkene brukes ofte i avhør 

hvor avhører har sterke hypoteser om hva barnet har vært utsatt for i forkant av avhøret. 

Kombinasjoner av slike teknikker kan svekke barnets troverdighet og produsere utsagn som 

ikke er sanne (Brown & Lamb, 2015; Ceci & Bruck, 2006). De har vært argumentert for at 

yngre barn som kanskje har mindre forståelse for hvorfor de avhøres, kan stilles et ledende 

spørsmål for å komme inn på tema. Det er imidlertid svært viktig at et ledende spørsmål 
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følges opp med åpne spørsmål basert på fri gjenkalling (Hagborg, Strömwall, & Tidefors, 

2012; Hershkowitz, 2001). 

Ledende spørsmål og suggestible teknikker fører ikke alltid til uriktige svar fra barnet. 

Flere studier har vist at selv små barn kan være motstandsdyktige mot slike teknikker (for en 

oppsummering Paz-Alonso et al., 2013). Blant annet har det vært funnet i eksperimentelle 

studier at graden av suggestibilitet kan påvirkes av hvordan stimuli presenteres. Barn som har 

sett stimuli i virkeligheten og vært aktivt deltagende viser seg være mer motstandsdyktige mot 

suggestibilitet enn de er i eksperimentelle paradigmer hvor stimuli presenteres på film 

(Roebers, Gelhaar, & Schneider, 2004).  

1.1.3 Forskningsbaserte protokoller for avhør av barn  

Flere ulike protokoller for avhør av barn har blitt utviklet basert på forskningen om hva 

god avhørsmetodikk innebærer. En protokoll som det er gjort mye forskning på er National 

Institute of Health and Human Development (NICHD) (Lamb, 2008; Orbach et al., 2000). 

Denne protokollen er utviklet spesielt med tanke på at barna ikke ønsker å fortelle om 

overgrep fordi de er redde eller skammer seg, og viser hvordan vitnepsykologisk kunnskap 

kan brukes i en praktisk kontekst (Lamb, 2008; Orbach et al., 2000). Flere lignende 

protokoller har blitt utviklet, for eksempel Home Office og Memorandum of Good Practice 

(MOGP), er basert på lignende prinsipper for gode avhørsteknikker i avhør av barn (Hill & 

Davies, 2013). CornerHouse som brukes i deler av USA (Anderson, Anderson, & Gilgun, 

2014). I Norge benyttes den dialogiske barnesamtalen (DCM) som er utviklet av Gamst og 

Langballe (Langballe, 2011).  

De fleste avhørsprotokollene er trinnvise og beskriver først en pre-substansiell fase 

hvor det etableres kontakt, og der regler for avhøret presenteres. Deretter følger en 

substansiell fase hvor etterforskningen finner sted og hvor man samtaler med barnet om 

temaet som er grunnlaget for mistanken om overgrep. Avhøret avsluttes deretter med en 

avsluttende fase (Lamb, Orbach, Hershkowitz, Esplin, et al., 2007). Forskningen på reelle 

avhør av barn har tatt sikte på å undersøke hva slags spørsmål som stilles i reelle avhør og 

hvorvidt de ulike fasene i avhørsprotokoller følges i tilstrekkelig grad.  

I flere av protokollene beskrives kontaktetablering som en fase hvor barnet skal bli 

kjent med avhører (Orbach & Lamb, 2000). I NICHD er denne fasen også ment som en fase 
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hvor barnet skal øve på å beskrive egenopplevde hendelser og besvare åpne spørsmål om 

nøytrale temaer, også omtalt som narrativ trening (Lamb, Orbach, Hershkowitz, Esplin, et al., 

2007; Lamb et al., 1995). Effekten av denne fasen har vært undersøkt av flere forskere. Blant 

annet fant en studie av Price, Roberts, og Collins (2013) at en avhører som brukte narrativ 

trening i den pre-substansielle fasen, brukte langt flere åpne spørsmål under den påfølgende 

substansielle fasen. Lignende funn ble gjort i en svensk studie av barn mellom 11 og 13 år 

(Leander, Leander, & Granhag, 2009).  

Etter kontaktetablering kommer regler for avhøret. Her skal barnet instrueres til å 

fortelle sannheten, og regelen om at barnet har lov til å svare «jeg vet ikke» og «jeg forstår 

ikke» skal presenteres (Lamb, Orbach, Hershkowitz, Esplin, et al., 2007). Det har også vært 

vist at når barna får denne informasjonen, blir de i langt bedre stand til å bruke 

formuleringene under avhøret (Mulder & Vrij, 1996; Scoboria & Fisico, 2013).  

I den substansielle fasen av avhørene anbefaler protokollene at denne starter med åpne 

spørsmål, og deretter undersøker detaljene ved hjelp av fokuserte og spesifikke spørsmål. Et 

slikt format kan beskrives som en trakt (Lamb et al., 2009; Melinder, 2014). Fasen kan 

innledes med at avhører spør: «Fortell meg hvorfor du er her i dag». Formuleringen gir barnet 

mulighet til å fritt fortelle fra gjenkallingsminnet. Deretter kan avhører bruke informasjonen 

samlet inn gjennom disse spørsmålene til fokuserte og direkte spørsmål (Hill & Davies, 2013; 

Lamb, Orbach, Hershkowitz, Esplin, et al., 2007).  

Til slutt benyttes den avsluttende fasen som skal avslutte avhøret gjennom å snakke 

om et nøytralt tema for å runde av avhøret (Orbach et al., 2000). 

I studier der det er blitt undersøkt i hvor stor grad avhører bruker det anbefalte 

avhørsmetodiske formatet er det gjennomgående at det stilles svært få åpne spørsmål, en stor 

andel direkte spørsmål, tvungne valg og ledende spørsmål Thoresen, Lønnum, Melinder, og 

Magnussen (2009) og i oppfølgingsstudien av Johnson et al. (2015). Lignende resultater har 

vært funnet i andre land som Israel, Sverige, Finland, England og Estland (Cederborg, 

Orbach, Sternberg, & Lamb, 2000; Hill & Davies, 2013; Kask, 2012; Korkman et al., 2008; 

M. Lamb et al., 1996). Andre studier som har undersøkt hvordan spesifikke protokoller har 

blitt implementert, viser at avhører i liten grad bruker alle fasene som protokollene beskriver. 

I tillegg brukes få spørsmål som aktiverer gjenkallingsminnet (Sternberg, Lamb, Davies, & 

Westcott, 2001; Westcott & Kynan, 2006). I kontrast til studiene som har funnet dårlig 
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implementering av avhørsmetodiske retningslinjer, har andre funnet at når en avhører som 

følger NICHD protokollen nøye brukes flere åpne og fokuserte spørsmål i den innledende 

delen av avhøret, før fokus snevres inn og det brukes mer tvungne valg og ledende spørsmål 

(Cyr & Lamb, 2009; Lamb, Orbach, Hershkowitz, Esplin, et al., 2007). En annen studie av 

Cederborg, Alm, Lima Da Silva Nises, og Lamb (2013) fant at intensiv trening av avhører 

med fokus på bruk av åpne spørsmål, uavhengig av å følge en spesifikk protokoll slik som 

NICHD resulterte i bedre implementering av strategier i tråd med god avhørsmetodikk.  

1.2 Barrierer mot å fortelle om overgrep 

 Oppsummeringsstudien til London et al. (2005) fant at to av tre som hadde opplevd 

seksuelle overgrep som barn. aldri hadde fortalt noen om overgrep de hadde blitt utsatt for 

som barn, noe det kan være flere årsaker til som hvem som er mistenkt, om det skjønner hva 

som har skjedd og lignende. Selv om barn kan opptre som informative vitner når de blir stilt 

spørsmål hvor de får forklare seg åpent og fritt, er det ikke slik at gode spørsmål i seg selv er 

nok for å få barna til å fortelle. Helt sentralt i et avhør står barnets villighet til å dele 

informasjon (Lamb et al., 1995).  

1.2.1 Alder kan påvirke om barna forteller 

Flere studier har undersøkt om det er en sammenheng mellom alder på barnet og om 

barnet forteller om seksuelle overgrep eller ikke. Med økende alder har barn både økende 

kognitive evner og større sosialt nettverk, noe som kan bidra til at barnet i større grad forteller 

(McElvaney, Greene, & Hogan, 2014). Det er flere feltstudier som har undersøkt hvordan 

barn i ulike aldre forteller under reelle avhør i reelle straffesaker. En studie som fant en 

signifikant sammenheng mellom alder på barna og om barna fortalte eller ikke, er studien til 

Lippert, Cross, Jones, og Walsh (2009) fra ulike Child Advocacy Centers i USA. Disse 

senterne ligner på de norske Barnehusene. I studien, som inkluderte 987 barn, var de barna 

som fortalte 10.85 år mot 7.34 år hos de barna som ikke fortalte. Dette indikerer at barna som 

forteller under avhør ofte er eldre enn de som ikke forteller. Den samme sammenhengen av at 

barn forteller mer med økende alder ble funnet i en annen amerikansk studie (Pipe et al., 

2007). Her ble det funnet at økende alder fra 4 år til 13 år økte sannsynligheten for at barna 

fortalte om overgrep i avhør. Funnene er i overenstemmelse med lignende studier 

(Gudjonsson, Sveinsdottir, Sigurdsson, & Jonsdottir, 2010; Hershkowitz, Horowitz, & Lamb, 
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2007; Keary & Fitzpatrick, 1994). En retrospektiv studie av Smith et al. (2000) fant også at 

høyere alder under overgrepet økte sannsynligheten for at det kort tid etterpå ble fortalt til 

noen andre. Det er imidlertid også studier som ikke har funnet at alder er av betydning. I 

Goodman-Brown, Edelstein, Goodman, Jones, og Gordon (2003) sin studie fant man 

eksempelvis at eldre barn brukte lenger tid enn yngre barn på å fortelle. I en svensk studie av 

Leander (2010), som inkluderte saker hvor det forelå faktiske bevis, ble det heller ikke funnet 

noen forskjell i hva barna i ulike aldre fortalte av seksuell informasjon under avhør.  

1.2.2 Betydningen av relasjonen mellom barn og mistenkt 

 Noen studier har vist at personen som er mistenkt kan være av betydning for om 

barnet forteller eller ikke. Påvirkningen av relasjonen er undersøkt gjennom flere studier. 

Relasjon har blitt noe ulikt definert i ulike studier. Der noen kun inkluderer foreldre og 

steforeldre som nær familie, inkluderer andre både besteforeldre og søsken i kategorien nær 

familie. I feltstudien til Pipe et al. (2007) ble det funnet at barn som var i slekt med mistenkt 

sjeldnere fortalte om overgrep under avhør enn de som ikke var i slekt med overgriper. 

Effekten var særlig stor for de yngste barna. I tråd med dette fant Hershkowitz, Horowitz, et 

al. (2007) at barn i avhør fortalte mye sjeldnere om seksuelle overgrep når mistenkt var en av 

foreldrene. I likhet med studien til Pipe et al. (2007) var sammenhengen sterkest for de yngste 

barna. Goodman-Brown et al. (2003) fant den samme betydningen av familiær relasjon. Barn 

som var i familie med mistenkt brukte lenger tid på å fortelle om overgrepene enn barn som 

ikke var i familiær relasjon med overgriper. Andre feltstudier har derimot ikke funnet at 

relasjon er av betydning for om barna forteller under avhør eller ikke (Leander, 2010; Lippert 

et al., 2009). Retrospektive studier har også gitt blandede resultater. I den retrospektive 

studien til Smith et al. (2000) fant de at overgrep ble fortalt om raskere hvis overgriper var 

helt fremmed for barnet, men andre retrospektive studier har ikke funnet dette (Arata, 1998; 

Bottoms et al., 2016).  

1.2.3 Effekten av overgrepets alvorlighetsgrad   

 I straffelovens § 195 til 201 kommer det tydelig frem et skille mellom hvordan ulike 

typer overgrep skal straffes. Det utvises dermed et skille i alvorlighetsgraden til ulike 

handlinger, i tillegg til at frekvensen av handlingene er av betydning for straffeutmålingen 

(Straffeloven, 2015). Bottoms et al. (2016) påpeker til at det er et skille i litteraturen på 
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hvordan alvorlighetsgrad har blitt definert: type og frekvens. Der hvor noen studier har fulgt 

skillet på type overgrep (om det har vært penetrering eller ikke), definerer andre studier etter 

frekvens på overgrepene (hvor ofte og hvor lang tidsperiode). Overgrep som varer over lenger 

tid kan være av mer alvorlig karakter, og involverer oftere penetrering (Malloy, Brubacher, & 

Lamb, 2011). Lippert et al. (2009) har undersøkt effekten av begge aspektene. Altså både om 

det har vært inntrenging i kjønnsorganer og hyppighet på overgrepene, på om barnet forteller 

eller ikke. Studien fant imidlertid ingen effekt av hverken om det hadde vært penetrering eller 

hvor lang tidsperiode overgrepene hadde funnet sted over. Studien til Leander (2010) så også 

på både type og frekvens, og fant heller ingen sammenheng mellom det og om barna fortalte 

om overgrep under avhøret eller ikke .  

1.2.4 Forholdet mellom kjønn og om barnet forteller  

Det er flere studier som har undersøkt om kjønn har betydning for om barna forteller 

er ikke. Resultatene fra disse studiene har vært blandet, men der man finner en effekt av kjønn 

hvor forteller jentene oftere enn guttene (DeVoe & Faller, 1999; Hershkowitz, Lanes, & 

Lamb, 2007; Lippert et al., 2009). Andre studier har ikke funnet en tilsvarende sammenheng 

på at kjønn har noe å si for at barna forteller eller ikke (Goodman-Brown et al., 2003; 

Gudjonsson et al., 2010). 

1.2.5 Sosio-emosjonelle årsaker til at barn ikke forteller   

  Gjennom en rekke retrospektive og kvalitative studier har man fått viktig innsikt i 

hvilke sosiale faktorer som kan hindre barn i å fortelle over overgrep. En studie av 

McElvaney et al. (2014) inkluderte barn som nylig hadde fortalt om overgrep. Her ble det 

funnet at det som hadde hindret dem i å fortelle om overgrepene var følelse av skyld, skam og 

bekymringer for mulige konsekvenser av å fortelle. Dette er i tråd med funnene i studien til 

Schaeffer, Leventhal, og Asnes (2011), der barna ble intervjuet etter politiavhøret. Her oppga 

over halvparten av barna moren som første person de hadde betrodd seg til. Særlig var dette 

tydelig hos barna under ti år, mens de som var eldre i større grad hadde delt at de var utsatt for 

overgrep for første gang til jevnaldrende venner. At eldre barn oftere forteller til jevnaldrende 

ble også funnet i en studie gjort av Crisma, Bascelli, Paci, og Romito (2004) som intervjuet 

ungdommer mellom 12 og 17 år. I tillegg har flere retrospektive studier gjort lignende funn 

(Collin-Vézina, De La Sablonnière-Griffin, Palmer, & Milne, 2015). I en studie av Malloy et 
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al. (2011) ble avhør foretatt av barn mellom 5 og 13 år, og identifiserte hvilke konsekvenser 

barna under avhøret nevnte at de fryktet. Studien viste at barna først og fremst fryktet 

negative emosjoner, fysisk skade/bli drept og fengsel. Gjennom logistisk regresjon fant 

studien også at barna som fryktet fysisk skade eller å bli drept hvis de fortalte, var yngre og 

oftere i slekt med mistenkt. 

1.2.6 Dynamikk i avhør hvor barn ikke forteller 

Det er svært få studier som har undersøkt hvordan barnets fortellermønster (om barnet 

forteller om overgrep under avhøret eller ikke) påvirker hva slags spørsmål avhører stiller. 

Studien av Hershkowitz, Orbach, Lamb, Sternberg, og Horowitz (2006) er en av de få 

studiene som har gjort det. Her ble 50 avhør av barn mellom 4 og 13 år (gjennomsnittsalder 

8.8 år) som ikke fortalte om seksuelle overgrep eller vold under avhøret matchet med 50 barn 

som fortalte under avhøret. Kriteriene de ble matchet etter var alder, type hendelse (seksuell 

eller vold), relasjon til mistenkt (foreldre eller ikke-foreldre) og bakgrunnen for mistanke 

(bevis eller tidligere fortalt). Dataene var hentet fra studien til Hershkowitz, Horowitz, og 

Lamb (2005) og basert på reelle avhør tatt mellom 1995 og 2003. Med utgangspunkt i dette 

materialet ble forskjeller mellom avhørene identifisert. I studien ble det undersøkt hvilke 

spørsmål avhører stilte og hvordan barna responderte. Barn som fortalte om overgrep fikk 

færre spørsmål enn de som ikke fortalte om overgrep, og en større andel av disse var åpne 

spørsmål. 

1.3 Kjennetegn ved avhør hvor barn ikke 

forteller 

Faktorer som alder, kjønn, alvorlighetsgrad og relasjon ser altså ut til å kunne påvirke 

om barn forteller om overgrep eller ikke. Retrospektive studier og feltstudier har undersøkt 

hvilke faktorer ved barnet som kan si noe om hvem som kommer til å fortelle eller ikke 

(Bottoms et al., 2016; Lippert et al., 2009; Smith et al., 2000). Andre studier har undersøkt 

hvordan barnets fortellermønster kan påvirke avhører (Hershkowitz et al., 2006). Med 

utgangspunkt i tidligere studier tok denne studien sikte på å undersøke hvilke faktorer som 

skiller gruppen barn som forteller om overgrep fra gruppen barn som ikke forteller. Dette ble 

gjort basert på et utvalg av avhør fra reelle straffesaker. Utvalget er hentet fra feltstudien til 

Johnson et al. (2015) som undersøkte et representativt utvalg av avhør foretatt mellom 2002 
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og 2012 i Norge. I tillegg ønsket studien å undersøke om typen spørsmål avhører stiller barn 

som forteller om overgrep er ulik fra de spørsmål som stilles barn som ikke forteller om 

overgrep. 

Basert på tidligere forskning ble det lagt frem følgende fem hypoteser: 

1) På bakgrunn av flere studier som viser at yngre barn sjeldnere forteller om seksuelle 

overgrep under avhør, er det forventet at barna i gruppen som ikke forteller om 

overgrep, er yngre enn barna i gruppen som forteller om overgrep. 

2) På bakgrunn av flere studier som viser at barn som er i slekt med mistenkt sjeldnere 

forteller om seksuelle overgrep under avhør, er det forventet at barn som er i slekt med 

mistenkt, forteller sjeldnere om overgrep under avhør. 

3) På bakgrunn av tidligere studier er det forventet at barn som forteller om overgrep 

under avhøret, vil bli stilt flere åpne spørsmål enn barn som ikke forteller om overgrep 

under avhøret.  

4) På bakgrunn av tidligere studier er det forventet at barn som ikke forteller om 

overgrep under avhøret, vil bli stilt flere ledende spørsmål under avhøret.  

5) Ut fra teorier om at økt avhørskvalitet gir mindre suggestible avhør og økt bruk av 

åpne og direkte spørsmål, var det forventet at det i avhør hvor det ble brukt mindre 

suggestible teknikker, ble brukt mer åpne og direkte spørsmål.  
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2 Metode 

Denne studien er en feltstudie av dommeravhør i Norge gjennomført mellom 2002 og 

2012. Totalt er 242 avhør av barn mellom 6 og 16 år blitt skåret av to uavhengige skårere. 

Dataene ble innhentet som en del av doktorgraden til Miriam Sinkerud Johnson, tidligere 

tilknyttet Enhet for kognitiv utviklingspsykologi (EKUP).  

2.1 Datainnsamling  

Etter søknader om godkjenning fra Riksadvokaten, Rådet for taushetsplikt og 

forskning og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) om å gjøre en oppfølging av 

studien som ble gjennomført i årene 1990-2002 mottok forskningsprosjektet en komplett liste 

over alle anmeldte sedelighetssaker med fornærmede under 16 år mellom årene 2002 og 2012 

fra STRASAK-registeret. Den originale listen besto av 16.959 saker knyttet til paragrafene 

§195-199, §200 og §201. De tre gruppene paragrafer er knyttet til ulik grad av seksuell 

handling (Straffeloven, 2015). §195-199 går under fellesbetegnelsen seksuell omgang og 

omfatter samleie, vaginalt og analt. §200 er knyttet til seksuell handling som regnes som 

mindre alvorlig, men fortsatt omfatter fysisk kontakt som beføling utenpå kjønnsorganer, med 

eller uten klær. §201 er knyttet til seksuell atferd slik som blotting, slibrig snakk eller 

fremvisning av bilder.  

Saker anmeldt under §201 ble valgt ekskludert, da sakene ikke involverer fysisk 

kontakt mellom offer og overgriper (N = 2982). Videre ble duplikater (N = 4554) og saker 

hvor viktig informasjon som fødselsdato manglet (N =325) fjernet. Dette resulterte i en liste 

på 9098 saker som ble delt i to strata: Et for saker under paragrafene 195-199 (N=2918, 32 %) 

og et for paragraf 200 (N=6180, 68 %). Fra hvert av de to strataene ble 3 % av sakene tilfeldig 

trukket ut for videre analyser siden dette ville gi oss et tilstrekkelig stort materiale til å gjøre 

de statistiske beregninger vi ønsket. Utvelgelsen resulterte i 272 dommeravhør fra de 27 

politidistriktene som ble kontaktet og bedt om å sende avhørene som var trukket ut. De ulike 

politidistriktene leverte ut 1-29 avhør, avhengig av den tilfeldige utvelgelsen.  

Resultatet av prosessen var et representativt utvalg av dommeravhør foretatt mellom 

2002-2012. Avhørene forskningsprosjektet mottok var ferdig transkriberte avhør godkjent av 

dommeren etter dommeravhøret. Av disse 272 avhørene ble 48 saker ekskludert fordi 
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avhørene ikke var komplett transkribert, fordi barnet var over 16 år eller da det var avhør som 

handlet om andre forhold (for eksempel vold og avhør av venner av fornærmede). Et totalt 

utvalg på 224 dommeravhør var utgangspunktet for videre koding av avhørene til 

forskningsprosjektet.  

2.2 Utvalget i denne studien 

Med utgangspunkt i de 224 avhørene er det i denne studien valgt å foreta ytterligere 

ekskludering. To eksklusjonskriterier: For det første ble avhør av barn under 72 måneder 

ekskludert siden avhørspraksis for de yngre barna har vært varierende, og nå er under endring 

(Davik & Langballe, 2013). Det andre eksklusjonskriteriet var å ta bort de avhørene hvor 

barna ikke fortalte om seksuelle handlinger spontant innen de fem første spørsmålene, men 

gjorde det underveis i avhøret. Disse ble fjernet fordi man ikke kunne kontrollere for hvorfor 

barna i denne gruppen fortalte, og utvalget var for lite til å være en egen utfallsvariabel.  

2.3 Skåring av avhør og skåringsreliabilitet  

Den substansielle fasen av avhøret, altså fasen etter kontaktetablering ble deretter 

kodet av daværende stipendiat Miriam Sinkerud Johnson (60 %) og student Ronja Wayland 

(40 %). I tillegg til avhørerens formuleringer under avhøret, ble det registrert data knyttet til 

barnets alder under avhøret, barnets kjønn, relasjon mellom barnet og mistenkt, og om barnet 

fortalte om seksuelle handlinger under avhøret. Skårerne ble trent opp av professor Annika 

Melinder som hadde jobbet med skåringen av avhørene i den tidligere dommeravhørsstudien  

(Thoresen et al., 2009). Av Johnson og Wayland ble kodeboken utvidet til å inneholde flere 

underkategorier av suggestible spørsmål for de ulike spørsmålskategoriene spesielt for denne 

studien basert på M. Lamb et al. (1996). Skårerne trente sammen på skåringen av avhør frem 

til det ble oppnådd minst 90 % enighet for de ulike spørsmålskategoriene. Deretter fortsatte 

skårerne å skåre dommeravhør uavhengig av hverandre, men kontaktet hverandre hvis det var 

stor tvil om skåringen av et spørsmål. Kategoriseringen av spørsmålsformuleringene er 

forklart i tabell 2. I tillegg ble det skåret kategorier for fasilitatorer som drev samtalen 

framover som «mhm» etc. og for uskårbare spørsmål som ikke benyttes i disse analysene. 

Skåringsreliabiliteten ble deretter undersøkt med Cohens Kappa gjennom å 

sammenligne 20 % (n= 30) av avhørene som hadde blitt skåret uavhengig. Skårerne oppnådde 
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en enighet på .96 for hele avhør, og .93-.97 for de ulike spørsmålskategoriene. For barnets 

fortellermønster (forteller innen fem spørsmål, forteller i løpet av avhøret og forteller ikke) 

oppnådde skårerne en enighet på .96 

2.4 Utvalgte data fra hovedstudien 

 På bakgrunn av tidligere litteratur har denne studien valgt ut variabler fra hovedstudien 

til Johnson for videre analyser. Om barna forteller eller ikke er valgt som studiens avhengige 

variabler. At barnet forteller under avhøret er operasjonalisert som at barnet innen de fem 

første spørsmålene forteller eller bekrefter at en handling har funnet sted. Barna i den andre 

gruppen forteller ikke eller avkrefter at noe har skjedd gjennom hele avhøret. De barna som 

forteller blir omtalt som «fortellere» og de barna som ikke forteller som «ikke-fortellere». 

Barnets alder ble registrert i måneder og år, og alderen reflekterer hvor gammelt barnet var på 

det tidspunktet avhøret ble foretatt. Under hvilken paragraf det var mistanke om at seksuell 

handling ble knyttet til ble kodet i to grupper: § 195-199 og § 200, baser på klassifisering av 

handlingene i straffeloven (Straffeloven, 2015). For de sakene der det manglet data om 

paragraf, ble paragrafkoden notert som manglende. Relasjon er delt inn i to grupper hvor den 

ene gruppen innebefattet familiemedlemmer som mistenkte og den andre gruppen innebefattet 

personer utenfor familien. Dette er en måte flere tidligere studier har operasjonalisert familiær 

og non-familiær.  

Tabell 1: Oversikt over kodingen av de ulike variablene 

Variabel Koding av variabelen i datasettet 

Om barnet forteller 1 = Forteller 0 = Ikke-forteller  

Relasjon 1 = I familie 0 = Ikke i familie 

Paragraf 1 = § 200 0 = § 195-199 

Kjønn 1 = kvinne 2 = Mann 

Toukersfristen 1 = Overholdt 0 = Ikke overholdt 

Når det gjelder gjennomføringen av avhøret ble faktorer knyttet til gjennomføringen 

av dommeravhøret, herunder formelle forhold slik som om toukersfristen er overholdt (at 

avhøret ble gjennomført innen to uker), og hvilke typer spørsmål politiet bruker under 

dommeravhøret inkludert som variabler. Fordi avhørene var av ulik lengde, ble antall 

spørsmål under avhøret regnet om til proporsjoner.  
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Tabell 2: Oversikt over spørsmålsformuleringer  

Spørsmålstype Operasjonalisering Eksempel 

Åpne spørsmål Spørsmål som igangsetter fri gjenkalling eller ber om utdypning av 

informasjon på en åpen måte.  

«Fortell meg alt som skjedde» «Fortell meg mer om det rommet». 

Direkte spørsmål Hv-spørsmål (hva, hvem, hvor, hvilken, hvordan). Stilles når det er 

behov for detaljert informasjon.  

«Hvor skjedde det?» «Hvor i rommet sto sengen?» 

Tvungne valgspørsmål Spørsmål som gir barna to eller flere valg «Hadde han lyst eller mørkt hår?» 

Ja/nei spørsmål Spørsmål hvor svarmulighetene er ja eller nei «Hadde han skjegg?» «Var det sommer?» 

Suggestible spørsmål og/eller teknikker 

Ledende spørsmål Spørsmål hvor avhører kommer med informasjon eller påstander som 

barnet selv ikke har kommet med.  

«Tok han under t-skjorten din?» 

Gjentatte spørsmål Avhører stiller et spørsmål barnet har besvart en gang til uten at det 

kommer frem at avhører ikke skjønte svaret.  

 

Forsterkning   Bruk av skryt, premier og lovnader «Hvis du forteller hva som skjedde nå, skal du få iskrem etterpå» «Du er så 

flink til å fortelle meg om hva han gjorde» eller negativ forsterkning eller 

straff «Jeg tror ikke du forteller hva som skjedde nå».  

Press Spørsmål som introduseres ved å si at andre har fortalt noe til avhører 

tidligere. En form for press.  

«Jeg vet at du har sagt noe om det til mamma».  

Konkluderende uttalelser Avhører deler sin oppfattelse av noe til barnet «Jeg tror kanskje han gjorde noe ekkelt mot deg», «Har du tenkt på om du 

kunne gjort noe annerledes i den situasjonen?».  

Visualiserende uttalelser  «Hva tror du kunne skjedd hvis hun ikke kom inn da?». 



 

16 

 

2.5 Analyser 

 Alle analyser ble gjennomført i SPSS versjon 22 og gjennomført etter anvisninger i 

Pallant (2013). Det ble gjennomført to analyser for å undersøke de fem hypotesene. I 

resultatene vil kun statistisk signifikante funn bli rapportert i tekst. 

2.5.1 Bivariate analyser: Chi-kvadrat og t-test for uavhengighet 

 For å undersøke hvordan variablene alder og relasjon varierte mellom gruppen 

fortellere og ikke-fortellere er det gjennomført en rekke bivariate analyser i form av chi-

kvadrat og t-tester. I disse analysene ble også variabler som alvorlighetsgrad, toukers fristen 

og kjønn inkludert. Analysene dannet utgangspunkt for den multivariate analysen.  

Chi-verdier og p-verdier ble tolket som signifikante dersom de lik eller lavere enn .05 

(Pallant, 2013). Disse ble brukt for å kunne skille ut hvilke variabler som enkeltvis er ulike 

mellom de to gruppene i den uavhengige variabelen.   

2.5.2 Multivariat analyse: Logistisk regresjon 

Med bakgrunn i at utfallsvariabelen «om barna forteller» har en kvalitativ form og er 

dikotom ble logistisk regresjon brukt for å undersøke hvilke variabler som predikerer utfallet 

på den avhengige variabelen «om barna forteller». En dikotom utfallsvariabel egner seg dårlig 

for enkel lineær regresjon fordi gjennomsnittet vil være lik andelen med den aktuelle verdien 

forteller (1) /forteller ikke (0). Det må derfor benyttes en ikke-lineær modell for å predikere 

sammenhengen mellom variablene når utfallsvariabelen er dikotom. Det er derfor valgt å 

benytte binær logistisk regresjon. 

For å kunne se på forholdet mellom ulike variabler ble det gjennomført en bivariat 

korrelasjon basert på Pearsons r (Pallant, 2013). Korrelasjonen ble tolket ut fra Cohens 

kriterier om svak (.10-.29), middels (.30-.49) og sterk (.50-1) korrelasjon (Cohen, 1988, s. 79-

81). Videre ble det gjennomført multikolinearitetsanalyser med utgangspunkt i anvisninger fra 

Pallant (2013). Analysen viste tolerance under .10 og variance inflator factor (VIF) mellom 

1.028 og 2.108, og indikerte dermed ikke problemer med multikolinearitet. Den logistiske 

regresjonen kunne dermed utføres.  

 



17 

 

I den logistiske regresjonen ble den avhengige variabelen «om barnet forteller» 

omkodet gjennom såkalt ‘logit’ omkoding i SPSS (som ikke blir videre forklart matematisk 

her). Tolkningen av regresjonskoeffisientene blir også annerledes enn i en lineær regresjon, 

og gjøres ved å tolke en logistisk regresjon gjennom å se på odds eller oddsrater. Odds 

forteller hvor mye større (eller mindre) sannsynligheten er for at et bestemt utfall skal 

inntreffe, enn for at det ikke skal inntreffe.  Er det 80 prosent sjanse for at noe skal inntreffe, 

er det 20 prosent sjanse for at det ikke inntreffer. Oddsen blir i det tilfellet 0,8/0,2 = 4. Det er 

altså fire ganger større sannsynlighet for at utfallet inntreffer enn at det ikke inntreffer. Når 

sannsynligheten mellom to utfall er lik, blir det 05/0,5 = 1. En odds på 1 tilsier altså at 

sannsynligheten for to utfall er lik for begge. Når sannsynligheten er større enn 50 prosent er 

oddsen større enn 1 og når sannsynligheten er under 50 prosent er oddsen mindre enn 1.   

Logistisk regresjon kan benyttes på flere måter: 1. For å undersøke hvordan ulike 

variabler virker inn på en dikotom avhengig variabel. 2. Undersøke sannsynligheten for at 

noen tilhører en gruppe på bakgrunn av deres spesifikke kjennetegn. 3. Beregne 

sannsynligheter for at noe bestemt skal skje. Logistisk regresjon benyttes her for å undersøke 

om en spesifikk egenskap ved barnet (alder, relasjon) eller situasjonen (spørsmål stilt) kan 

predikere om barnet forteller eller ikke, og hva oddsen er for at et barn med spesifikke 

kjennetegn vil fortelle under avhøret eller ikke. 
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3 Resultater 

3.1 Beskrivelse av utvalget  

Som vist i tabell 3, viser den deskriptive statistikken viser at barna i det totale utvalget 

for studien i gjennomsnitt er 11,5 år (138 måneder) og at flertallet er jenter. De fleste er ikke i 

familie med mistenkt. I de fleste sakene er ikke toukersfristen for avhør av barn under 16 år 

avholdt. Andelen som fortalte var 79% i analyse 1 og 93% i analyse 2.  

Utvalget i analyse 1 viser at det er noe mindre aldersforskjell her enn for utvalget i 

analyse 2. Videre kan man om utvalget i analyse 2 se at barna som forteller om overgrep er 

eldre enn de som ikke forteller om overgrep. For utvalget i analyse 2 viser tabell 3 at det er 

stor forskjell på de to gruppene «forteller» og «forteller ikke» i størrelse. Gruppen av de som 

forteller består av 75 avhør, og gruppen av de som ikke forteller består av 6 avhør.  

3.2 Analyse 1 

De preliminære t-testene viste signifikant forskjell mellom gruppene «forteller» og 

«forteller ikke» når det gjelder alder og andel spørsmål av typene tvungne-valg, ledende, 

gjentatte, press og forsterkning. Avhørene hvor barna som spontant forteller om overgrep 

under avhøret er eldre, og de får færre spørsmål av typen tvungne-valg, ledende, gjentatte, 

press og forsterkning (se tabell 3 for detaljer).  

For de kategoriske variablene ser man at variabelen relasjon er signifikant forskjellig 

mellom gruppen «fortellere» og gruppene «forteller-ikke». Barna som forteller er oftere ikke i 

familiær relasjon med mistenkt.   

3.3 Analyse 2 

 For å besvare hypotese fem ble det gjennomført identiske bivariate analyser som i 

analyse 1, men med et utgangpunkt i utvalget som hadde fått færre enn 10% suggestible 

teknikker (se tabell 2 for oversikt over kategoriseringen av suggestible teknikker). Det vil i 

praksis si at utvalget nesten har blitt delt i to.  
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Som vist i tabell 3 viste t-testene at gruppene er likere i «Analyse 1» enn i «Analyse 

2», med kun alder og andel gjentatte spørsmål som signifikant forskjellige. Barna i gruppen 

«forteller» er eldre og får signifikant færre gjentatte spørsmål enn barna i gruppen «forteller 

ikke» (se tabell 3 for flere detaljer). Chi-kvadrat viser at barna som forteller om overgrep, er 

signifikant oftere i ikke-familiær relasjon til mistenkt.  
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Tabell 3: Deskriptiv statistikk, t-tester og chi-kvadarat 

 

 Hele utvalget Analyse 1 Analyse 2 

 

Variabler 

 

 (N = 151) 
Forteller 

(N= 120) 
Forteller ikke 

(N = 31) 
t-test Forteller 

(N = 75) 
Forteller ikke 

(N = 6) 
t-test 

 M (SD) M  (SD) M  (SD) t df p  M  (SD) M (SD) t df p  

Alder i måneder 138 (35) 144  (32.53) 115 (36.83) -4.327 149 <001 0.11 145,12  (33.13) 108,17 (33,37) -2.628 79 <.05 0.08 

Spørsmålskategorier     

Åpne spørsmål 1,97 (1.92) 2.02 (1.87) 1.72 (2.14) -.583 149 ns - 2.61 (3.94) 2.22  (2.09) .405 79 ns - 

Direkte  14.15 (7.09) 20,5 (7,27) 19,2 (7.15) -,890 149 ns - 20.78  (7.41) 25.79  (4.90) 1.622 79 ns - 

Tvungne valg  2.29 (1.98) 2,55 (2.04) 1,26 (1.33) -4.239 70.699 <.001 0.11 2.38  (2.05) 1.28  (1.17) -1.289 79 ns - 

Ja-nei 20.24 (7.24) 14,61 (7.50) 12,35 (4.87) -1.588 149 ns - 15.45  (8.15) 16.04  (3.40) .283 79 ns - 

Ledende  4.15 (1.05) 3,74 (3.55) 5,74 (3.16) 2.854 149 <.005 0.31 1.99  (1.79) 2.31  (1.18) .283 79 ns - 

Gjentatte 2.92 (2.76) 2,20 (2.02) 5,72 (3.44) 5.457 35.535 <.001 .017 1.22  (1.13) 2.28 (1.71) 2.132 79 <.05 0,04 

Press  1.33 (2.59) 0,83 (1.54) 3,13 (3.41) 3.639 33.229 <.001 .082 0.36 (0.69) 0.81 (0.88) 1.498 79 ns - 

Forsterkning 1.30 (2.25) 0,74 (1.40) 3,64 (3.34) 3.679 31.642 <.001 .083 0.37 (0.69) 0.63   .841 79 ns - 

Indikerende 1.02 (2.20) 0,83 (1.74) 1,72 (3.41) 1.401 34.125 ns - 0.48 (0.95) 1.29 (2.43) .815 5.125 ns - 

Visualiserende 0.68 (1.05) 0,64 (0.99) 0,99 (1.25) 1.030 149 ns - 0.39 (0.66) 0.40  (0.47) .028 79 ns - 

 
 

Hele utvalget 
 

Forteller 
 

Forteller ikke 
 

Chi-kvadrat 
 

Forteller 
 

Forteller ikke 
 

Chi-kvadrat 

 N % av N % av gruppen % av gruppen X2 p phi N % N % av N p Phi? 

Familiaritet 

   I familie 

   Ikke i familie 

 

49 

100 

 

32.9 

67.1 

 

63.3 

87.7 

 

36.7 

13 

9.849 <.002 .275  

20 

55 

 

80.0 

98,2 

 

5 

1 

                                

20.0 

1,8 

.010 -.321 

Kjønn 
   Jente 

   Gutt 

 
111 

40 

 
73.5 

26.5 

 
82.0 

72.5 

 
18.0 

27.0 

1.091 ns -.104  
59 

16 

 
93.7 

88.9 

 
4 

2 

 
6.3 

11.1 

ns -.076 

Paragraf 

   195-199 
   200,1    

 

78 
43 

 

64.5 
35.5 

 

80.0 
76.7 

 

19.2 
23.3 

.083 ns .048  

40 
22 

 

97.6 
88.0 

 

1 
3 

 

2.4 
12.0 

.ns -.194 

2-ukersfristen 

   Overholdt 

   Ikke overholdt 

 

33 

83 

 

28.4 

71.6 

 

84.8 

79.5 

 

15.2 

20.5 

.159 ns -.061  

19 

42 

 

95.0 

95.5 

 

1 

2 

 

5.0 

4.5 

ns .010 
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Tabell 4: Korrelasjonsmatrise 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Fortellermønster 1               

2 Alder i mnd .33** 1              

3 Kjønn .10 .12 1             

4 Paragraf .05 .22* .00 1            

5 Relasjon .27** .33** .00 .12 1           

6 Toukerfristenb .06 .04 .20* .01 .07 1          

7 Åpne .05 .11 .06 .13 .01 .00 1         

8 Direkte .07 .02 .07 .02 .06 .09 .10 1        

9 Tvungne valg .26** .05 .02 .09 .13 .02 .02 .13 1       

10 Ja/nei .13 .07 .22** .14 .01 .06 .03 .00 .04 1      

11 Ledende .23** .15 .16* .02 .07 .04 .12 .22** .03 .26** 1     

12 Gjentatte .52** .24** .12 .06 .08 .02 .21* .22** .12 .11 .50** 1    

13 Press .41** .07 .02 .06 .01 .03 .07 .10 .14 .23** .39** .46** 1   

14 Forsterkning .45** .01 .06 .11 .02 .01 .04 .04 .15 .21** .26** .37** .75** 1  

15 Indikerende .16* .08 .00 .11 .04 .06 .16* .16 .06 .21* .00 .18* .14 .05 1 

16 Visualiserende .08 .07 .02 .09 .06 .01 .07 .17* .06 .10 .07 .12 .10 .20 .43** 

 

* = p < .05 

** = p <.01 

Bold indikerer negativ retning,  
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3.4 Multivariat analyse: Logistisk regresjon  

3.4.1 Forholdet mellom de ulike variablene 

Korrelasjonsmatrisen i tabell 4 viser at det barnet forteller om et overgrep er middels 

sterkt positivt korrelert med barnets alder og svakt negativt korrelert med at barnet er i slekt 

med mistenkt. Alder i måneder er moderat negativt korrelert med relasjon noe som tyder på at 

eldre barn oftere har en ikke familiær som mistenkt. Relasjon er også svakt negativt korrelert 

med paragraf og tyder på at eldre barn oftere er til avhør i saker hvor mistanken er knyttet til 

paragraf § 195-199. Spørsmålskategorien tvungne valg er svakt positivt korrelert med at barna 

ikke forteller. For spørsmålskategoriene ser man samlet sett at flere av kategoriene som i 

tabell 1 går under samlebetegnelsen «suggestible teknikker» (se tabell 2) er signifikant 

korrelert med at barnet ikke forteller. Ledende spørsmål er svakt negativt korrelert med at 

barnet ikke forteller. gjentatte spørsmål er sterkt negativt korrelert med at barnet ikke forteller, 

kategorien press er middels sterkt negativt korrelert med at barnet ikke forteller, forsterkende 

teknikker er middels sterkt negativt korrelert med at barnet ikke forteller og indikerende 

uttalelser er svakt korrelert med at barnet ikke forteller. Det er også noen korrelasjoner 

mellom variablene. Her ser man at press og forsterkende teknikker er sterkt positivt korrelert. 

Det er også en sterk positiv korrelasjon mellom gjentatte og ledende spørsmål og en moderat 

korrelasjon mellom gjentatte og press.  

3.4.2 Logistisk regresjon 

Logistisk regresjon med de signifikante variablene fra chi-kvadrat og t-tester i 

regresjonen ga en modell som var statistisk signifikant 2 (7, 151) = 73,47, p = < .001. Dette 

indikerer at modellen var i stand til å skille mellom de barna som fortalte om overgrep under 

avhør og de som ikke fortalte under avhøret. Hele modellen forklarte mellom 38.9% (Cox & 

Snell R Square) og 60.8% (Nagelkerke R Square) av variansen i fortellermønster, og klarte å 

klassifisere riktig i 89.9% av tilfellene.  
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Tabell 5: Logistisk regresjon 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) CI 

I familie -1.559 .632 6.081 1 .014 .210 .061 .726 

Alder i år .258 .109 5.635 1 .018 1.295 1.046 1.602 

Tvungne valg .361 .212 2.884 1 .089 1.435 .946 2.176 

Ledende .075 .091 .680 1 .409 1.078 .902 1.287 

Gjentatte -.466 .131 12.627 1 .000 .627 .485 .813 

Press .038 .190 .039 1 .844 1.038 .715 1.507 

Forsterkning -.414 .167 6.131 1 .013 .661 .476 .917 

Konstant 1.858 .925 4.032 1 .045 6.409   

 

Den logistiske regresjonen viser at kontrollert for hverandre, er det enkelte variabler 

som fortsatt bidrar signifikant i klassifiseringen av hvem som forteller og hvem som ikke 

forteller. Dette ser man ved å ta utgangspunkt i den eksponentielle betaverdien Exp(B) som 

representerer oddsen. De negative oddsratioene har blitt reversert etter retningslinjer fra 

Pallant (2013) for å forenkle tolkningen. 

Som vist i tabellen over, er det fire av variablene som er signifikante (relasjon, alder, 

andel gjentatte og andel forsterkning). Den sterkeste prediktoren for hvilken gruppe barnet 

tilhører er relasjon med oddsrate på 4.8. Dette indikerer at de barna som er i slekt med 

mistenkt har 4.8 ganger høyere sannsynlighet for å havne i gruppen ikke-fortellere. Den nest 

sterkeste prediktoren for hvilken gruppe barna tilhører er andel gjentatte spørsmål. 

Oddssratioen for andel gjentatte spørsmål er 1.6, noe som indikerer at for hver prosent økning 

i andel gjentatte spørsmål, øker sjansen for at barnet er en ikke-forteller med 1.6 ganger. 

Oddssratioen for andel forsterkninger er 1.5, noe som indikerer at for hver prosent økning i 

andel forsterkning spørsmål, øker sjansen for at barnet er en ikke-forteller med 1.6 ganger. 

For alder er oddsratioen for alder 1.3, noe som indikerer at for hvert år barnet blir ett år eldre, 

øker sjansen for at barnet er i gruppen fortellere med 1.3 ganger.  
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4 Diskusjon 

Gjennom logistisk regresjon tok denne studien sikte på å identifisere faktorer som 

karakteriserte barn som forteller om overgrep i avhør fra barn som ikke forteller om overgrep, 

og samtidig kontrollere for hvilke spørsmål som ble stilt under avhør hvor barn fortalte og 

ikke fortalte om overgrep. Overordnet sett viste de deskriptive analysene i denne studien at en 

svært høy andel av barna fortalte om overgrep innen de fem første spørsmålene som ble stilt 

av avhører i den substansielle fasen av avhøret. I analyse 1 var andelen som fortalte spontant 

innen de fem første spørsmålene på 79%. I analyse 2 var andelen som fortalte om overgrep 

spontant/aktivt 93%. Sammenlignet med lignende studier som har undersøkt fortellerrater hos 

tilsvarende utvalg, ligger disse funnene i det øvre sjiktet av andelen barn som fortalte 

(Gudjonsson et al., 2010; Hershkowitz et al., 2005; Pipe et al., 2007). En Israelsk 

populasjonsstudie som undersøkte andelen barn som fortalte i alle avhør av barn mellom 1998 

og 2002 fant at 71% av barna i anmeldte saker om seksuallovbrudd mot barn fortalte om 

overgrep i avhøret (Hershkowitz et al., 2005). Barna i studien var mellom 3 og 14 år, så 

alderen på de yngste barna var tre år yngre enn i denne studien og de eldste barna to år yngre. 

Funnene av tilsvarende rater av barn som forteller, indikerer at svært mange barn som blir 

avhørt av politiet faktisk forteller om overgrep når de blir formelt utspurt i et avhør.  

4.1 Alder som prediktor for om barn forteller 

Den første hypotesen om at barns fortellermønster kan knyttes til barnas alder, ble 

bekreftet. Den logistiske regresjonsmodellen viste at alder, kontrollert for relasjon og 

spørsmålsformuleringer, var av betydning for om barna var i gruppen som fortalte eller ikke. 

De bivariate analysene til analyse 1 viste også at barna som ikke fortalte var yngre enn barna 

som fortalte, hvor barna som fortalte i gjennomsnitt var 12 år (144 mnd), og de som ikke 

fortalte i gjennomsnitt var 9.5 år (115 mnd). Funnet om at alder kan være en prediktor er i tråd 

med flere lignende studier, deriblant flere tidligere gjennomførte feltstudier og retrospektive 

studier (Hershkowitz, Horowitz, et al., 2007; Keary & Fitzpatrick, 1994; Lippert et al., 2009; 

Pipe et al., 2007; Smith et al., 2000). Den observerte tendensen av at alder er av betydning for 

om barna forteller eller ikke, er funnet i studier som har sammenlignet mellom barn i 

førskolealder med barn i skolealder. Studiene har da inkludert barn fra 3 års alder, og satt 

alderen for førskolebarn på maks 5 eller 6 år (se for eksempel Pipe et al., 2007). I studiene 
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som har funnet et skille mellombarn i førskolealder og skolealder forteller, har effekten av 

alder særlig blitt forklart av utviklingsmessige forhold (London et al., 2005). Barns økende 

språklige og kommunikative kompetanse samt økt generell kognitiv utvikling, bidrar til at de 

gjennom førskolealderen og til skolealderen blir bedre informanter. Den påvirkningen barnets 

kognitive utvikling kan ha er blant annet diskutert utfyllende i en studie av Sjoberg og 

Lindblad (2002). Studien inkluderte ti barn som en mann hadde forgrepet seg på, og alle 

overgrepene var dokumentert på film. Barna var ved siste overgrep i gjennomsnitt 5.6, og 6.9 

år gamle ved avhøret. Studien fant at nesten alle barna rapporterte mindre alvorlige hendelser 

enn det som hadde kommet frem på film, og at flere av barna ikke ønsket å fortelle om 

hendelsene. Årsaken til mangelfull rapportering om overgrepene ble forklart som en 

konsekvens av manglende kognitiv utvikling på grunn av alder, i tillegg til manglende 

motivasjon (Sjoberg & Lindblad, 2002).  

Det er også andre faktorer som kan påvirke hvor gode informanter barn er under avhør 

om seksuelle overgrep. Det ene er at barna selv må ha en forståelse av at de har vært utsatt for 

et seksuelt overgrep (Schaeffer et al., 2011; Smith et al., 2000). Et barn i førskolealder kan ha 

at de faktisk er blitt utsatt for seksuelle overgrep, særlig hvis overgrepet ikke ble opplevd som 

direkte smertefull eller ubehagelig for barnet. En annen faktor er at små barn kanskje ikke 

forstår årsaken til at de har blitt tatt inn til avhør, eller hvilken rolle de har som informanter 

(Hershkowitz et al., 2005).  Det er imidlertid verdt å nevne at flere studier ikke har funnet en 

tilsvarende alderseffekt og at alder har vist seg ikke å være av betydning for om barn forteller 

eller ikke. En av studiene som har rapportert slike funn er av den svenske forskeren Lina 

Leander (2010). Studien undersøkte avhør av 27 barn mellom 5 og 17 år, gjennomsnittsalder 

10.63 år. I sakene forelå det sikre bevis på at overgrep hadde funnet sted i form av video eller 

tilståelse fra overgriper i likhet med studien til Sjoberg og Lindblad (2002). Studien fant ingen 

forskjeller i om barna som i analysene ble delt inn i aldersgruppene 5-7, 9-12 og 13-17 år, 

fortalte om seksuelle handlinger i avhøret. At studien ikke finner at alder er av betydning for 

om barnet forteller eller ikke, forklares med at studien ikke har inkludert barn som er yngre 

enn 5 år, og dermed ikke inkluderer barn som har manglende kognitive evner, 

kommunikasjonsferdigheter og emosjonelle forutsetninger for å fortelle (Leander, 2010). 

En rekke studier, både feltstudier og retrospektive studier, har funnet at det kan være 

flere sosio-emosjonelle årsaker til at barn ikke forteller (Goodman-Brown et al., 2003; 

McElvaney et al., 2014; Schaeffer et al., 2011). I tråd med funn om at det kan være andre 
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årsaker enn utviklingsmessige forhold finner Hershkowitz et al. (2005) blant annet at barn i 

skolealder gradvis forteller oftere med økende alder (7-10 og 11-14 år). Studien til 

Hershkowitz et al. (2006) tok utgangspunkt i et representativt utvalg av gjennomførte avhør, 

og deler i tillegg den likhet med den gjennomførte studien med tanke på at man ikke vet hva 

som faktisk har skjedd.  

Hvorfor barn ikke forteller om overgrep, har vært undersøkt i både retrospektive 

studier og feltstudier. Forskningen har vært knyttet til hvorfor de ikke har fortalt eller utsatt å 

fortelle, og man kan tenke seg at de sosio-emosjonelle forklaringene som gis også kan være 

med å forklare hvorfor de ikke forteller i en juridisk kontekst. En faktor som har blitt 

fremhevet i flere av studiene, er at barnets skam og skyldfølelse kan forhindre barn i å fortelle 

om seksuelle overgrep de har vært utsatt for (Collin-Vézina et al., 2015; McElvaney et al., 

2014). Noen studier har rapportert at yngre barn lettere tar på seg skylden for overgrep som 

har funnet sted. Dette ble blant annet funnet i en studie av barn mellom 4 og 17 år som var i 

avhør i forbindelse med seksuelle overgrep (Quas, Goodman, & Jones, 2003). Sett i 

sammenheng med aldersaspektet kan det tenkes at jo eldre barn blir, desto bedre blir de på å 

skille mellom hendelser de selv har skyld i og ikke. På en annen side kan man tenke seg at 

terskelen for å fortelle blir høyere fordi barnet tenker at det burde klart å stoppe overgriper, at 

det kanskje ikke sa nei tydelig nok, og dermed kan føle seg delaktig i handlingen. Eldre barn 

kan generelt føle mer ansvar for at overgrepene har funnet sted (Goodman-Brown et al., 

2003).  

Barn frykter konsekvensene av å fortelle om overgrep. En studie som har undersøkt 

dette svært grundig er Malloy et al. (2011). Her ble det funnet at økende alder var forbundet 

med flere forventninger om negative konsekvenser av å fortelle. I tillegg fant studien at jo 

eldre barna ble, desto mer bekymret de seg for hvilke negative konsekvenser det å fortelle 

kunne ha for dem. At økende alder fører til mer frykt for konsekvensene av å fortelle har også 

blitt funnet i lignende studier (Collin-Vézina et al., 2015; Goodman-Brown et al., 2003; 

McElvaney et al., 2014). Man kan tenke seg at barn i tidlig barneskolealder kanskje frykter at 

de ikke vil få se overgriper igjen eller at overgriper skal havne i fengsel. De kan også frykte 

for hendelser på egne vegne, basert på trusler overgriper har kommet med. Barna i 

ungdomsskolealder vil kanskje i større grad frykte at familien skal gå i oppløsning eller at 

overgriper ikke skal bli dømt.  
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Etter hvert som barn blir eldre, får de større nettverk både i form av flere venner og 

mer kontakt med voksenpersoner utenfor hjemmet. Å få anledning til å fortelle er også en 

faktor flere respondenter i ulike studier fremhever som årsaken til at de fortalte om overgrep 

(Schaeffer et al., 2011). Dette kan føre til at de får flere anledninger til å fortelle, og studier 

har vist at barn ofte forteller til venner (DeVoe & Faller, 1999; Schaeffer et al., 2011). Dette 

utvidede nettverket kan også tenkes å gi barna anledning til å oppleve større sosial støtte, som 

man kan tenke seg kan fungere som en fasilitator for å fortelle. På en annen side, kan økt alder 

som også øker evnen til å forestille seg hva andre tenker, føre til frykt for at andre blir sinte, 

avvisende eller gir barnet skylden for det som har skjedd.  

Et annet aspekt er at barn med økende alder får økt innsikt i hva politiets rolle er. Den 

økte forståelsen kan gi barnet større forståelse av den konteksten som et avhør representerer. 

Studien til Gudjonsson et al. (2010) viste imidlertid at den manglende forståelsen av hvorfor 

barn var i avhør, først og fremst var gjeldende for barna som var yngre enn seks år når de ble 

avhørt. Det kan imidlertid være at de yngste barna ikke visste hvorfor de ble avhørt fordi 

mistanken var basert på atferd fremfor at barna hadde sagt noe spesifikt. 

Det kan tenkes at overgrep mot yngre barn oftere blir anmeldt på bakgrunn av en 

mistanke fremfor konkrete utsagn hos de yngste barna. Barna som da kommer til avhør vil 

kanskje være mindre informert om hvorfor de er der og hva formålet er sammenlignet med at 

de selv har fortalt foreldrene om en ekkel episode, fått støtte og kanskje blitt stilt spørsmål av 

foreldrene. Jo yngre barna er, desto mer avhengige er de av at foreldrene er i stand til å 

beskytte og støtte dem. Det er i tillegg funnet i flere studier at foreldrenes støtte er av 

betydning for om barna forteller om seksuelle overgrep i avhøret eller ikke (Hershkowitz, 

Lanes, et al., 2007).  

4.2 Relasjon og fortellermønster  

Den andre hypotesen som ble fremsatt i denne studien omhandlet hvorvidt barn som 

hadde en familiær relasjon til mistenkte ville fortelle sjeldnere om overgrep under avhøret, 

sammenlignet med barn som ikke hadde en familiær relasjon til mistenkt. Flere studier som 

har undersøkt barns fortellermønster i avhør og samtaler med barn i kliniske settinger, har 

rapportert lignende funn (Foynes, Freyd, & DePrince, 2009; Goodman-Brown et al., 2003; 

Hershkowitz et al., 2005). Eksempelvis fant Goodman-Brown et al. (2003) at barn som var 
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utsatt for overgrep av foreldre brukte lenger tid på å fortelle om overgrep. Tilsvarende funn 

ble også rapportert i populasjonsstudien til Hershkowitz et al. (2005). Andre studier har 

imidlertid ikke funnet at relasjon er av betydning for om barnet forteller om overgrep eller 

ikke. Eksempelvis fant ikke Leander (2010) en sammenheng mellom hvilken relasjon barnet 

hadde til overgriper (i bekreftede overgrepssaker) og at barnet fortalte om overgrep i en 

avhørssetting. Lippert et al. (2009) fant ikke en effekt av relasjon når det ble kontrollert for 

andre variabler som alder under avhøret og støtte fra omsorgspersoner. I studien var nær 

relasjon definert som foreldre, søsken og andre i nær slekt, noe som er lik kategoriseringen 

som har blitt benyttet i denne studien. 

Det er imidlertid verdt å merke seg at flere av studiene definerer og kategoriserer 

begrepet relasjon på ulike måter. Noen av studiene definerer familiær relasjon som foreldre, 

andre inkluderer annen nær familie, som for eksempel slektninger som ikke er i nedadgående 

slektslinje. Ulike måter å definere relasjon på, kan være av betydning for motstridende funn 

mellom studier (Lippert et al., 2009). At funnene i den gjennomførte studien finner at relasjon 

er av betydning for om barna forteller om overgrep eller ikke, til tross for at studien opererer 

med en bredere definisjon av begrepet nær relasjon enn i studiene til Goodman-Brown et al. 

(2003) og Hershkowitz et al. (2005), kan derfor være et interessant funn. Funnet taler for at 

det ikke nødvendigvis må være en primær omsorgsperson som er mistenkt i saken for at det 

kan være vanskelig å fortelle om det. Ettersom den gjennomførte studien finner at relasjon 

kan knyttes til om barn forteller om overgrep eller ikke under avhøret. Det er imidlertid slik at 

både denne studien og studien til Hershkowitz et al. (2005) er basert på avhør gjennomført i 

reelle straffesaker hvor man ikke har noe kunnskap om hvorvidt barna faktisk har vært utsatt 

for overgrep utover at det foreligger en mistanke. Funnene må derfor sees på som en 

indikasjon snarere enn en konklusjon på at det kan være vanskeligere å fortelle når barna er i 

en familiær relasjon til mistenkte.  

Studier basert på hva barn forteller, har i tillegg vist at overgripere som står barnet 

nært oftere begår gjentatte overgrep, og i tillegg overgrep av alvorlig karakter (som 

penetrering). Sett i sammenheng med studier som har vist at gjentatte overgrep er 

vanskeligere å fortelle om enn engangshendelser, kan det gi mening at barna sjeldnere 

forteller om overgrep begått av en forelder (Arata, 1998; Malloy et al., 2011). En slik 

konklusjon besvarer imidlertid ikke spørsmålet om hva som hindrer barn i å fortelle etter det 

første eller noen få overgrep. 
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Retrospektive studier og feltstudier har, i tillegg til å kaste lys over hvordan alder 

påvirker det å fortelle om seksuelle overgrep, bidratt til å forstå hvordan relasjon kan påvirke 

om barn forteller om seksuelle overgrep eller ikke. I flere av studiene er barn intervjuet om 

fryktede relasjonelle konsekvenser av å fortelle om overgrep. En studie gjort av Malloy et al. 

(2011) fant at mange fortalte om frykt for konsekvenser under avhør. I studien fortalte nesten 

halvparten av barna om negative konsekvenser av å fortelle om overgrep i løpet av avhøret. 

Av barna som snakket om konsekvensene, gjorde 73% av barna det spontant, mens 17% 

gjorde det etter spørsmål fra avhører. Studier som disse, viser at barn ofte har mange tanker 

og bekymringer knyttet til hva som vil skje dersom de forteller, og alle disse kan tenkes å bli 

ytterligere forsterket når barn er i nær relasjon til overgriper. Bekymringer knyttet til 

konsekvenser for overgriper vil trolig nesten være fraværende når overgriper er fremmed. 

Studier som har en egen kategori for helt fremmede overgripere har også vist at barn har mye 

lavere terskel for å fortelle noen om overgrepene når overgriper er fremmed (Smith et al., 

2000).  

Studier av innholdet i bekymringene, deler de fryktede konsekvensene inn i tre 

kategorier: 1. Konsekvenser for barnet. 2. Konsekvenser for overgriper. 3. Konsekvenser for 

barnets familie (McElvaney et al., 2014; Schaeffer et al., 2011). Når det gjelder konsekvenser 

for barnet har det blitt rapportert om frykt for at overgriper kan bruke vold mot barnet hvis det 

forteller. Det har også blitt rapporter frykt for at familiemedlemmer vil kjefte på barnet når de 

finnet ut hva som har skjedd. I tillegg rapporterer barn at de er redd for at andre mennesker vil 

endre syn på barnet hvis de får vite hva som har skjedd. Av konsekvenser for overgriper 

rapporterer barnet frykt for at overgriper skal havne i fengsel. Man kan tenke seg at trusler om 

at overgriper vil havne i fengsel har ekstra stor påvirkning hvis de kommer fra en som står 

barnet nær. Barnet har i utgangspunktet varme og positive følelser ovenfor en nær overgriper 

(Pipe et al., 2007; Schaeffer et al., 2011). For familien kan barnet eksempelvis frykte at 

familien vil gå i oppløsning, at moren ikke vil tåle å høre det, at overgriper vil bruke vold mot 

familien eller at barnet må flytte fra familien. Dette kan være konsekvenser barna har tenkt ut 

og vurdert på egenhånd eller konsekvenser overgriper har truet dem med (McElvaney et al., 

2014; Schaeffer et al., 2011).  

I tillegg til å frykte mulige konsekvenser for både seg selv og andre ved å fortelle om 

overgrep, risikerer barnet å ikke bli trodd. Dette er alltid en risiko barn tar når de forteller om 

overgrep (Goodman-Brown et al., 2003). Frykten for å ikke bli trodd, er en faktor som trekkes 



 

30 

 

frem av både barn og voksne som en vesentlig årsak til at de valgte å ikke fortalte noen om 

overgrep de hadde vært utsatt for (Jackson, Newall, & Backett-Milburn, 2013; McElvaney et 

al., 2014). Et viktig aspekt ved å bli trodd, er at barnet får støtte fra familien, noe som kan 

bidra til at saken blir anmeldt, men også at barnets frykt for konsekvenser blir redusert. 

Studier som har sett på hvordan forholdet mellom at barn forteller under avhør og at familien 

støtter dem, har funnet at dette er en faktor som er viktigere enn om mistenkt er i familiær 

relasjon eller ikke (Lippert et al., 2009). Noen av studiene har også sett på hvordan 

overgripere kan bruke ulike teknikker for å forhindre at barnet forteller. Man har eksempelvis 

funnet hvordan overgriper unnskylder seg ovenfor barnet etter et overgrep. Overgriperen kan 

for eksempel si at det som skjedde ikke var galt, og legge til informasjon om at vedkommende 

vil havne i fengsel hvis noen finner ut hva som har skjedd (Goodman-Brown et al., 2003).  

4.3 Fortellermønster og spørsmålsformuleringer 

Tredje og fjerde hypotese omhandler fortellermønster og spørsmålsformuleringer, og 

hypotesene vil i det følgende bli diskutert under ett. Den tredje hypotesen om at barn som 

fortalte om overgrep innen de fem første spørsmålene ville bli stilt flere åpne spørsmål ble 

avkreftet. Det samme ble den fjerde hypotesen om at barn som ikke fortalte om noe relatert til 

overgrep under avhøret ville bli stilt flere ledende spørsmål. Analysene viste imidlertid at 

spørsmålstypene som skilte de to gruppene var bruk av gjentatte spørsmål og forsterkninger i 

avhøret. Det er en rekke faktorer som kan bidra til at barn ikke forteller om overgrep: Alder, 

relasjon til overgriper og frykt for konsekvenser av å fortelle står sentralt. Samtidig som man 

ønsker færrest mulig falske negative (barn som avviser å ha vært utsatt for overgrep når de 

faktisk har det) er det viktig å huske at en del av barna som tas til avhør faktisk ikke har vært 

utsatt for overgrep. Slik bør det være siden terskelen for å avhøre ikke må blir for høy, men 

det stiller altså strenge krav til god avhørsmetodikk. Det finnes imidlertid svært lite litteratur 

om forholdet mellom barnas villighet til å fortelle, og hvordan dette kan påvirke hvilke 

spørsmål avhører stiller.   

For hypotese tre og fire var det studien til Hershkowitz et al. (2006) som dannet 

utgangspunkt. Studien undersøkte dynamikken i 100 avhør (hvor barna fortalte i 50 av dem). 

Studien til Hershkowitz et al. (2006) definerte blant annet spørsmålsformuleringer noe 

bredere sammenlignet med formuleringene som ble anvendt i denne studien (åpne 

invitasjoner, direkte spørsmål, tvungne-valg og suggestible spørsmål). En annen forskjell er at 
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studien til Hershkowitz et al. (2006) skilte ut henvisninger til andre, press og forsterkninger 

som ikke-støttende atferd fra avhører. I den gjennomførte studien er dette kategorisert under 

spørsmålsformuleringer 

Hypotesen om at barn som fortalte om overgrep ville bli stilt flere åpne spørsmål ble 

altså avkreftet. Ut fra kunnskap om god avhørsmetodikk og hvordan barn besvarer åpne 

spørsmål, er avkreftelsen i tråd med sentral kunnskap om barn som vitner. Denne kunnskapen 

tilsier at barn alltid skal stilles så mange åpne spørsmål som mulig, og at man skal unngå 

ledende spørsmål. Dette gjelder både for barn som forteller og barn som ikke forteller, nettopp 

fordi man ikke vet om barnet faktisk har vært utsatt for overgrep.   

Funnet om at barn som forteller om overgrep med en gang, ikke stilles flere åpne 

spørsmål sammenlignet med barn som ikke forteller, kan ut fra kunnskap om god 

avhørsmetodikk tenkes å gjenspeile at avhørene er gode. Hershkowitz et al. (2006) fant 

imidlertid en forskjell i bruk av åpne spørsmål, hvor barna som fortalte (om vold eller 

overgrep) ble stilt flere åpne spørsmål enn barna som ikke fortalte. Det er imidlertid viktig å 

påpeke at studien til Hershkowitz et al. (2006) også viste at de barna som ikke fortalte, ga like 

informasjonsrike svar på åpne spørsmål. Funn som dette underbygger anbefalingene om å 

stille åpne spørsmål. For å vurdere om funnet i den gjennomførte studien er i tråd med god 

avhørsmetodikk eller ikke, bør imidlertid forekomsten av spørsmålene under avhør diskuteres. 

Gjentatte studier har vist at åpne spørsmål gir mest korrekt informasjon i avhør av barn (for en 

oppsummering se Gordon et al., 2001). Likevel viser altså en rekke studier at forekomsten av 

åpne spørsmål i avhør er svært lav. Eksempelvis Johnson et al. (2015) som denne studien er 

basert på, at andelen åpne spørsmål var på 2%. Lignende funn har blitt rapportert i flere 

lignende studier (Cederborg et al., 2000; Sternberg et al., 1996). Samtidig har andre vist 

hvordan en høy andel av barn i avhør forteller om overgrep under avhør. Blant annet viser 

materialet som denne studien er en del av, at til tross for at svært mange barn forteller om 

overgrep i avhør, fortsetter andelen åpne spørsmål å være meget lav. Det er flere årsaker til at 

andelen åpne spørsmål er så lav som den er. En forklaring kan være at avhører kanskje ikke 

har erfaring med at åpne spørsmål fungerer best for å hente ut informasjon i en avhørssetting. 

En annen kan være at barna som avhøres er dårlig trent i å besvare den typen spørsmål. 

Forklaringer som dette er i tråd med studier som viser at narrativ trening på åpne spørsmål 

øker både bruken av og besvarelsen på åpne spørsmål (Anderson et al., 2014; Price et al., 

2013). Bruk av åpne spørsmål i den narrative fasen kan henge sammen med både avhørerens 
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evne til å følge en strukturert protokoll, og barnets økte forståelse for hvordan man 

kommuniserer i et avhør. Funnet til Hershkowitz et al. (2006) om at barn som ikke fortalte 

under avhøret var vanskeligere å få i gang narrativ trening med, viser imidlertid at bruken at 

narrativ trening ikke er ensbetydende med at barnet kommet til å fortelle under avhøret. Man 

kan likevel tenke seg at bruk av narrativ trening er noe som forbereder barnet på rollen som 

informasjonsgiver. Narrativ trening kan i utgangspunktet hjelpe barna til å produsere rikere og 

mer detaljerte forklaringer (Hershkowitz, 2001).  

Den fjerde hypotesen om at barn som ikke fortalte om seksuelle overgrep i avhør ville 

bli stilt flere ledende spørsmål enn barn som fortalte, ble også avkreftet. I likhet med funnet 

om at barna som fortalte om overgrep ikke ble stilt flere åpne spørsmål, kan det tenkes at også 

dette funnet var i tråd med god avhørsmetodikk. Flere feltstudier har imidlertid vist av barn 

ofte stilles svært mange ledende spørsmål under avhør (Cederborg et al., 2000; Lamb, 

Hershkowitz, Sternberg, Boat, & Everson, 1996; Sternberg et al., 1996). Materialet denne 

studien er basert på finner eksempelvis at en andel av ledende/suggestible spørsmål er på hele 

13% (Johnson et al., 2015).  

Samtidig som en rekke studier viser at det stilles svært mange ledende og suggestible 

spørsmål (omfatter både ledende spørsmål og andre teknikker), har flere studier også stilt 

spørsmål ved om denne typen spørsmålene gir mer informasjon fra barna i avhør. Ledende 

spørsmål og andre suggestible avhørsteknikker viser at slike teknikker kan øke risikoen for 

feilinformasjon fra barnet (Ceci & Bruck, 2006). I tillegg har studier vist at barn som i 

utgangspunktet ikke forteller om overgrep under avhøret, gir svært lite informasjon på 

ledende spørsmål (Hershkowitz et al., 2006; Sjoberg & Lindblad, 2002). Hershkowitz et al. 

(2006) fant at det først og fremst var barn som allerede fortalte om overgrep i avhør som 

responderte på ledende spørsmål. Funn som dette kan tale for at barn som i utgangspunktet er 

velvillige til å fortelle, trolig forteller uavhengig av hvordan spørsmålene er formulert. En 

konsekvens av at barn som ville gitt informasjon på åpne spørsmål, gir den på ledende 

spørsmål, kan være at troverdigheten til det barnet forteller svekkes.    

         

Gjentatte spørsmål er ikke er i tråd med god avhørsmetodikk, blant annet fordi yngre 

barn kan fortolke spørsmålene som et ønske om et annet svar fra avhører (Howie, Nash, 

Kurukulasuriya, & Bowman, 2012). Dette kan føre til at spørsmål fra avhører endrer svaret 

fra noe riktig til noe galt, og at barnet fremstår som tvetydig og lite pålitelig som vite. De 
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gjentatte spørsmålene er absolutt ikke problemfrie å bruke, og funnet i den gjennomførte 

studien er derfor å anse som viktig. Flere studier har vist hvordan gjentatte spørsmål kan 

oppleves som at avhører impliserer at barnets første svar var galt, og at avhører ønsker et 

annet svar (Howie et al., 2012). Gjentatte spørsmål oppfattes ofte som suggestibelt og kan 

redusere barnas troverdighet (Ceci & Bruck, 2006). Under kodingen av avhørene i denne 

studien var kriteriet for hva som ble regnet som et gjentatt spørsmål strengt. Det skulle ikke 

bli angitt tegn til at spørsmålet ble gjentatt fordi avhører ikke hadde hørt eller forstått barnets 

svar. Dette ble formidlet ved at avhører tydelig kommuniserte at svaret ikke var oppfattet. 

Studier som har undersøkt effekten av avhørerens reaksjoner på hva barna forteller, 

har funnet at dette kan føre til at barna endrer svaret (Howie et al., 2012). Det er imidlertid 

varierende hvordan gjentatte spørsmål påvirker barn. Feltstudien til La Rooy og Lamb (2010) 

fant at målet med å stille et gjentatt spørsmål i 62% av tilfellene var å utfordre et tidligere 

svar, mens det i 20% av tilfellene ikke var noen klar grunn til å gjenta spørsmålet. Barna på 

sin side responderte imidlertid på gjentatte spørsmål med å gjenta tidligere svar i 81% av 

tilfellene, og sa imot seg selv i 7% av tilfellene. Dette impliserer at det ikke nødvendigvis 

alltid er problematisk å stille gjentatte spørsmål. På en annen side, er det også vist at det er 

stor forskjell i hvilken type spørsmål som blir gjentatt. Åpne spørsmål som blir gjentatt, fører 

ofte til mer informasjon, mens spørsmål barnet ikke kan svare på fører til at barnet endrer 

informasjon (Poole & White, 1991). Denne studien og andre feltstudier har imidlertid vist at 

andelen åpne spørsmål er svært lav. Det er derfor rimelig å tenke seg at de gjentatte 

spørsmålene som stilles her, er av en type som er lukket eller ledende. 

Bruk av ulike former for forsterkninger i avhør av barn har vist seg å kunne påvirke 

den emosjonelle tonen i avhøret (Ceci & Bruck, 2006). En studie som tydelig har vist hvilken 

effekt forsterkninger kan ha, er studien til Garven, Wood, og Malpass (2000). Ved 

forsterkninger kan det skilles mellom positive og negative teknikker. De positive teknikkene 

innebærer ros, godkjenning av det barnet sier, enighet og andre teknikker som indikerer at 

barnet gjør noe ønskelig. Negative teknikker kan være å kritisere eller være uenig med barnet 

og gi uttrykk for noe barnet sier ikke er det riktige (Schreiber et al., 2006). Studien til Garven 

et al. (2000) fant at bruk av forsterkning i avhør kan få barn til å komme med feilaktig 

informasjon om hva en voksen har gjort, og at det bør være en målsetting at man unngår all 

bruk av forsterkende teknikker i avhør av barn. En mulig årsak til at barn kan være sårbare for 

å endre svar, er at de i utgangspunktet ofte ønsker å gjøre det som de tror er riktig, og kan 
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frykte hva som vil skje hvis de ikke svarer det de tror avhører ønsker at de skal si. Når det 

kommer til å respondere på teknikker fra avhører, kan det også tenkes at barn ikke 

nødvendigvis vet hvor alvorlige konsekvenser det de forteller kan føre til (Paz-Alonso et al., 

2013). 

4.4 Avhørene med minst suggestible spørsmål 

Den femte hypotesen om at barna som i avhør ble stilt færre enn 10% suggestible 

spørsmål ville bli stilt flere åpne spørsmål ble avkreftet. Suggestible spørsmål inkluderer her 

flere ulike typer spørsmål som det er sterk konsensus i litteraturen om at er såkalt uønskede 

spørsmål i avhør (se tabell 2 for en oversikt). Denne analysen ble gjennomført med 

utgangspunkt i studien til Leander et al. (2009). I Leanders studie ble det vist at det er stor 

forskjell i hvilke teknikker avhører bruker og at dette kan påvirke barnas responser. 

Utgangspunktet for hypotesen var en tanke om at når avhører bruker færre suggestible 

spørsmål, vil det gi flere åpne spørsmål. Funnet av analysene viser først og fremst at den beste 

indikasjonen for at avhører vil bruke lite suggestible teknikker, er at barna forteller. Dette er i 

tråd med funnene i de andre analysene. Utvalget viste seg imidlertid å være svært skjevt med 

75 barn i gruppen som forteller og 6 barn gruppen som ikke forteller. Andelen barn som 

forteller i utvalget som får færre enn 10% ledende spørsmål, er svært høy og på hele 93%. 

Dette funnet kan tenkes å underbygge det Hershkowitz et al. (2006) fant om at barnets 

fortellerstil kan påvirke avhører i ganske stor grad. I dette utvalget var også barna eldre enn i 

analyse 1, og gitt litteraturen som viser at eldre barn gir mer innholdsrike svar på åpne 

spørsmål, hadde man forventet at det ville være en høyere andel av åpne spørsmål i disse 

avhørene.  

4.5 Etikk og begrensninger ved studien  

Gjennomføringen av denne studien er godkjent av Riksadvokaten, Rådet for 

taushetsplikt og forskning og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Samtidig er 

det kanskje den aller beste måten å få et bilde av hvordan avhørene foregår. Det svært 

sensitive materialet har stilt strenge krav til gjennomføringen av koding, oppbevaring og 

analyser. All identifiserbar informasjon ble fjernet før analysene, noe som også gjorde at det 

ikke var mulig å samle inn mer informasjon. Det er også utfordrende å jobbe teoretisk rundt et 

så sensitivt tema som i sin praktiske virkelighet er av så stor betydning for hvert enkelt 
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individ. Når man jobber med ekte avhør på den måten man har gjort i denne studien vet man 

ikke hva som faktisk har skjedd i sakene, og bruken av ordene barn og mistenkt gjennom 

metode og diskusjon er valgt nettopp av denne grunn. Det er viktig å huske at det ikke er et 

mål å få alle barn til å fortelle om overgrep under avhør. Målet skal være å sikre så høy 

kvalitet på avhørene at man i minst mulig grad ødelegger et barns vitneutsagn. 

Begrensninger ved studien er flere. En viktig faktor er at man ikke har kjennskap til 

om barna i studien har opplevd overgrep eller ikke, ettersom det ikke foreligger etterprøvbare 

bevis i sakene som er analysert. Det har heller ikke vært tilgang til informasjon om det 

foreligger andre bevis som kan dokumentere barnas forklaringer i avhørene. Det er ingen 

kjennskap til hvor lenge det er siden overgrepet ble begått eller om barna tidligere har fortalt 

om overgrepet til noen. I denne studien vites det heller ingenting om den familiære 

situasjonen der en av foreldrene er mistenkt. Barnas responser til avhører har heller ikke vært 

kodet, noe som kunne være interessant med tanke på undersøkelser av dynamikk under 

avhøret.  

4.6 Oppsummering og konklusjon 

Denne studien har identifisert hvilke spørsmål avhører oftest stiller til barn som ikke 

forteller om seksuelle overgrep, og har i tillegg kontrollert for alder på barnet og relasjon 

mellom barnet og den mistenkte. Funnene peker mot at når barn ikke forteller under avhøret, 

responderer avhører med å stille flere gjentatte spørsmål og bruke forsterkninger ovenfor 

barnet. Funnet er viktig fordi det viser noe av dynamikken som kan oppstå i et avhør.  

I Norge har oppbyggingen av Statens Barnehus gitt en unik mulighet til å samle 

kompetanse om barn på ett sted og etterstrebe god avhørsmetodikk. I tillegg til å samle 

kompetansen til ulike faggrupper, skal også Barnehusene ivareta barna på en bedre måte. Den 

gjennomførte studien og prosjektet den har vært en del av, har analysert avhør foretatt på både 

Barnehusene og i tingretten. Foreløpig ser man liten effekt av den samlede kompetansen 

(Johnson et al., 2015), og det er betimelig å stille seg spørsmål om hva som kan gjøres for å 

ytterlige bedre barns rettsikkerhet.  

Et spørsmål som også er betimelig å stille er hvorfor avhører stiller ledende spørsmål i 

avhør av barn som allerede har fortalt åpent og fritt om overgrep i avhør. En mulig forklaring 

kan være at avhører arbeider ut fra et ønske om å bekrefte allerede oppsatte hypoteser og 
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dermed stiller flere ledende spørsmål (Ceci & Bruck, 1995; Schreiber et al., 2006) . En annen 

mulighet er at avhører føler press om å komme frem til informasjonen raskt, og ikke ønsker å 

risikere at informasjon går tapt. Iveren etter å komme frem til konkret informasjon raskt kan 

komme i veien for fri gjenkalling. Dette kan ha sammenheng med at avhører ofte har hatt én 

sjanse til å avhøre barnet slik at presset for å hente ut informasjon som det kanskje er knyttet 

sterk mistanke til, blir stort.  

4.7 Fremtidig forskning  

Forskningen på barn som vitner har hatt en enorm utvikling de siste tiårene. Man har 

gjennom denne tiden fått kunnskap om barns forutsetninger for å være gode vitner og en 

rekke avhørsprotokoller er utviklet for å ivareta barnets vitneutsagn, og sørge for at det holder 

høy nok standard i en juridisk kontekst. Kunnskapen om hva som skal til for at barn skal være 

gode vitner, er der. De årene har imidlertid flere feltstudier vist at overføringen fra teori til 

praksis har vært vanskelig. Det videre arbeidet i forskningen på barn som vitner, vil dermed 

være å fokusere målrettet på hvordan man kan videreutvikle avhørerens kompetanse. I 

perioden disse avhørene ble gjennomført, var det klare føringer på at et barn kun skulle 

avhøres en gang. Dette ble endret i oktober 2015, og kan tenkes å fjerne noe press fra 

situasjonen for avhører. På en annen side, kan det være at avhører i for stor grad drives av 

bekreftelsesbias, og kanskje i for liten grad forholder seg til anbefalte retningslinjer for god 

avhørsmetodikk. For at gjentatte avhør skal gjennomføres i tråd med god etterforskning, bør 

avhørene gjennomføres med mindre bruk av suggestible spørsmål og med vekt på åpnende 

spørsmål. For å heve kvaliteten på avhørene, bør intensiv oppfølgning og evaluering av 

etterforskerne finne sted. 

Det er en rekke områder som kan undersøkes. Man bør undersøke bruken av narrativ 

trening, slik den gjennomføres i avhør av barn i Norge. Dette er et moment i internasjonale 

protokoller som er lite forankret i den norske avhørstradisjonen. I tillegg bør det vurderes å 

gjøre studier som sammenligner den dialogiske barnesamtalen (DCM) med eksempelvis 

NICHD som er spesialutformet for avhør. De nye avhørsprotokollene for avhør av 

førskolebarn i Norge bør også forskes på. I tillegg hadde det vært interessant å se på effekten 

av kontinuerlig evaluering og tilbakemelding på avhør over en lengre tidsperiode etter at 

utdanningen for å kunne gjennomføre avhør er fullført. 
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