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Sammendrag 

Tittel: Straffeideologi i endring? - En studie av vår tids straffeideologi, slik den kommer til 

uttrykk i kriminalpolitisk utvikling på voldtektsfeltet. 

Navn: Julie Ryltoft Terjesen 

Veileder: May-Len Skilbrei 

Levert ved: Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

Mai, 2016 

Denne studien undersøker vår tids straffeideologi. Den tar utgangspunkt i et teoretisk 

perspektiv som hevder det har skjedd et straffeideologisk skifte i det senmoderne samfunn, 

karakterisert av en mer repressiv og ekspressiv kriminalpolitikk. David Garlands tese om det 

han beskriver som en utvikling mot en «kontrollkultur» er sentral her. Det empiriske 

nedslagsfeltet for oppgaven er kriminalpolitisk utvikling på voldtektsfeltet. Gjennom en 

analyse av lovforarbeider fra lovgivningsprosessen for seksuallovbrudd tas det dermed sikte 

på å belyse hvordan straffeideologi kommer til uttrykk i den kriminalpolitiske utviklingen på 

voldtektsfeltet. Det blir drøftet om det er noe særegent ved seksuallovbrudd som innebærer en 

økt straffevillighet, også i nordisk kontekst. Eller er det slik at Norge, som del av «den 

nordiske eksepsjonalismen», er karakterisert av en progressiv og human kriminalpolitikk i så 

stor grad at Garland tese om et skifte i straffeideologi ikke er gjeldende her? På den andre 

siden, er det noe ved de nordiske samfunnene som gjør at akkurat denne lovbruddstypen 

innebærer en særlig straffevillighet? På grunn av en sterk velferdsstat, idealer om likestilling 

og en sterk kvinnebevegelse, utgjør seksuallovbrudd potensielt et område hvor en finner et 

slags unntak fra den nordiske unntakstilstanden. For å belyse problemstillingen er analysen 

delt opp etter tre måter for å undersøke hvordan straffeideologi kommer til utrykk; politisering 

av kriminalpolitikken, gjengjeldelse som legitim straffebegrunnelse og et skifte i hvordan 

staten og befolkningen forholder seg til strafferettssystemet.   
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1 Innledning 

1.1 Tema og problemstilling 

Like all social institutions, punishment interacts with its environment, forming part of 

the mutually constructing configuration of elements which make up the social world  

(Garland, 1990, s. 22).  

Spørsmål om straff er sentrale i denne oppgaven, spesielt ved hvordan disse kan ses å være 

dypt forankret i samfunnet de utgår fra, og samtidig virker tilbake på det samfunnet. Straff er 

dermed ikke en konstant størrelse med en bestemt utforming, men noe som endrer seg på 

samme måte som andre institusjoner, og som samfunnet generelt. I Norge har nylig en helt ny 

straffelov trådt i kraft, og erstattet da den eksisterende loven utarbeidet for rundt 100 år siden 

(Lovvedtak 90 (2014–2015)). Denne nye straffeloven ble utformet gradvis, gjennom flere 

trinn, og etter flere tiår med drøfting og utredninger. En slik omfattende prosess har dermed 

også bidratt til å aktualisere sentrale diskusjoner om straff i det norske samfunnet.  

Denne avhandlingen er en studie av vår tids straffeideologi. Den tar utgangspunkt i sentrale 

teoretiske perspektiver som beskriver et skifte ved den straffeideologiske utviklingen i det 

senmoderne samfunnet, mot en mer ekspressiv og repressiv kriminalpolitikk. David Garlands 

bidrag «The Cultur of Control» er et sentralt utgangspunkt for denne diskusjonen. De 

teoretiske antagelsene som utgår fra et slikt rammeverk blir så undersøkt via den 

kriminalpolitiske utviklingen på voldtektsfeltet. Oppgavens empiriske utgangspunkt er med 

dette offentlige dokument produsert som en del av lovgivningsprosesser vedrørende 

voldtektsbestemmelsene; det som blir kalt lovforarbeider.  

Problemstilling som blir søkt belyst er: 

Hvordan kommer straffeideologi til uttrykk i kriminalpolitisk utvikling på 

voldtektsfeltet? 

For å besvare dette er det blant annet sett på hvordan «voldtekt» blir forstått og avgrenset, hva 

slags straffebegrunnelser som blir brukt og hva slags betydning temaene «kjønn» og 

«offerskap» gis i den kriminalpolitiske utviklingen. Videre er det også undersøkt hvilke 

argumenter som fremmes ved endringer av straffenivået eller strafferammene. Da oppgaven 
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undersøker straffeideologi slik den kommer til uttrykk i kriminalpolitisk utvikling, vil 

analysen generelt også være oppmerksom på endringer som har funnet sted på feltet.  

Det blir drøftet om det er noe særegent ved seksuallovbrudd som innebærer en økt 

straffevillighet, også i nordisk kontekst. Eller er det slik at Norge, som del av «den nordiske 

eksepsjonalismen», er karakterisert av en progressiv og human kriminalpolitikk i så stor grad 

at Garland tese om et skifte i straffeideologi ikke er gjeldende her? På den andre siden, er det 

noe ved de nordiske samfunnene som gjør at akkurat denne lovbruddstypen innebærer en 

særlig straffevillighet? På grunn av en sterk velferdsstat, idealer om likestilling og en sterk 

kvinnebevegelse, utgjør seksuallovbrudd potensielt et område hvor en finner et slags unntak 

fra den nordiske unntakstilstanden. 

1.2 Valg av tema og oppgavens relevans 

Spørsmål om staffens begrunnelser, utforming, legitimitet samt sosiale og samfunnsmessige 

forutsetninger har gjennom kriminologistudiene fremstått som et fremtredende og interessant 

fagområde, samtidig som disse spørsmålene er del av et omfattende og bredt akademisk felt. 

Flere av de store navnene innen kriminologi og rettssosiologi, slik som Nils Christie, Johs. 

Andenæs, Vilhelm Aubert og Thomas Mathiesen, tar på ulike måter for seg spørsmålet om 

samfunnets bruk av straff. Hvem, hvorfor og hvordan samfunnet straffer kan på mange måter 

ses som et av grunnspørsmålene i kriminologien. I en innføringsbok i kriminologi, under 

overskriften «Hva er kriminologi?», innleder Cecilie Høigård med: «Kriminologer arbeider 

med å forstå kriminalitet og straff» (2007, s. 13).  

Pønologiske perspektiver har videre vist seg å omfatte større og mer overordnede spørsmål 

om samfunnet generelt enn det som kanskje var forventningen ved studiestart, noe som for 

eksempel Garlands (2001) pensumbidrag var med på å illustrere. Et pønologisk rammeverk 

kan dermed legger til rette for spennende diskusjoner, og for innsikt i sentrale trekk ved vårt 

samfunn. Det har også vært ønskelig å studere slike spørsmål ut fra norske forhold, da de 

nordiske landenes kriminalpolitikk ofte fremholdt som et slags unntak av toleranse og 

humanisme sett i forhold til en mer generell vestlig utvikling i en ekskluderende og 

straffevillig retning (Ugelvik & Dullum, 2012, s. 1).  

Å anvende den kriminalpolitiske utviklingen på voldtektsfeltet som empirisk nedslagsfelt, er 

delvis valg ut fra en undring om det er momenter fra tesen om en ny type straffeideologi som 
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kan vise seg å ha en særlig gjennomslagskraft på et slikt område hvor spørsmål om ofre, 

kjønn og integritetskrenkelse er fremtredende. I tillegg kan dette, som sagt, være særlig 

relevante spørsmål i en sterk velferdsstat hvor kvinnebevegelsen og idealer om likestilling står 

sterkt. Videre fremstod voldtekt på forhånd som et aktuelt tema som har blitt gitt stor 

mediedekning, og hvor diverse aktører, for eksempel fra interesseorganisasjoner, politikere, 

jurister og personer som selv har opplevd voldtekt, har uttalte seg. I tillegg er det blitt initiert 

flere holdningskampanjer mot voldtekt, særlig rettet mot ungdom, slik som Amnestys «nei 

betyr nei!» (2012) og politiets «kjernekar» (2013). Disse har også fått relativt stor offentlig 

oppmerksomhet. Det fikk også Aftenpostens fallitterklæring om at bare 1 av 100 voldtekter 

ender med domfellelse (Aftenposten.no, 2015). 

Voldtekt virket dermed å være et sentralt og fremtredende tema i den offentlige debatten. 

Videre fremstod voldtekt også i stor grad å bli diskutert innenfor et strafferettslig perspektiv, 

og har også, som oppgaven viser, vært gjenstand for flere lovendringer de seneste årene. 

Mange ytringer og forskjellige krav handler for eksempel om rettslige definisjoner, antall 

domfellelser, mørketall og straffeutmålinger, selv om diskusjonen i mange tilfeller også bærer 

preg av mer overordnede og bredere problemstillinger om kjønn, seksualitet og krenkelse.  

Ettersom oppgavens teoretiske rammeverk har et relativt høyt abstraksjonsnivå (se Aakvaag, 

2008, s. 13-29), er det også en målsetning å bidra med en studie som er empirisk forankret i et 

spesifikt felt. Dette blir søkt gjort ved den kriminalpolitiske utviklingen på voldtektsfeltet i 

Norge. Dermed blir også særegne trekk ved nordiske samfunn, samt vedrørende 

seksuallovbrudd gjort relevant. På denne måten kan studien formodentlig også ses som et 

forsøk på å studere hvor to felt møtes, gjennom «et fruktbart spenningsforhold» (Ericsson, 

2007b, s. 72) der overordnede perspektiver på straffeideologi knyttes til et spesifikt felt som 

undersøkes empirisk, i dette tilfellet diskusjonen rundt straffelovgivning for seksuallovbrudd.  

Tesen om en ny type straffeideologi fungerer i stor grad som utgangspunktet for oppgavens 

teoretiske drøfting, med Garlands «The Culture of Control» som et sentralt bidrag. I tillegg 

blir det anvendt forskjellig litteratur som belyser hvordan et slikt potensielt 

straffeideologisk skifte kan få fotfeste og utfolde seg i nordiske samfunnsforhold, samt på 

det spesifikke feltet som omfatter kriminalpolitisk behandling av voldtekt. Til sammen er 

det dette som utgjør det teoretiske rammeverket for analysen.  
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2 Tesen om en ny straffeideologi 

Oppgaven tar altså sikte på å utforske gjeldende straffeideologi, og er styrt av en teoretisk 

antagelse hvor David Garlands bidrag om det han kaller «The Culture of Control» (2001) er 

sentralt. Av den grunn vil det bli gitt en nokså inngående redegjørelse av denne tesen, før det 

blir drøftet dens mulige overføringsverdi til nordiske forhold hvor diverse særpreg kan sies å 

gjøre seg gjeldene. Til slutt blir tesen diskutert opp mot det spesifikke empiriske 

utgangspunktet, seksuallovbrudd. Først blir det kort redegjort for hovedretningene av 

generelle straffebegrunnelser. 

2.1 Straffebegrunnelser 

Synet på straff og utformingen av straffen er nært knyttet opp til samfunnsutviklingen og 

generelle ideologiske strømninger, og kan bare forstås dersom man ser det i forhold til 

dette. Og tilsynelatende nye teorier og reformer har oftest aner langt tilbake i tiden 

(forordet til Hauge, 1996). 

Som berørt innledningsvis, er begrunnelser for straff ofte en blanding av mangfoldige 

argumenter og forståelser, både uttalte og mer stilltiende. De er også påvirket av samfunnet de 

utgår av, så vel som å virke tilbake på det samfunnet (Garland, 1990). Måter kriminalitet og 

kriminelle blir forstått innenfor forskjellige forståelsesrammer er også tett sammenkoplet, og 

vekselvirkende, med bredere samfunnsutviklinger. Forskjellige sammensetninger av 

straffereaksjoner og -begrunnelser formes deretter. Grovt sett er det vanlig å operere med to 

overordnede grupperinger av straffebegrunnelser: forebygging og gjengjeldelse, som også kan 

kalles relative og absolutte straffeteorier (Johs. Andenæs, Matningsdal, & Rieber-Mohn, 

2004, s. 67-69; Hauge, 1996, s. 15-17). 

Den første retningen ser straff som et potensiell positivt inngripen som kan forebygge 

ytterligere kriminalitet, enten ved å påvirke lovbryteren selv eller ved å påvirke den øvrige 

befolkningen indirekte (Hauge, 1996, s. 18-19).  Prevensjonen på individnivå kan bli forsøkt 

oppnådd gjennom avskrekkelse, uskadeliggjøring eller resosialisering, mens 

allmennprevensjon retter seg mot befolkningen i form av avskrekkelse, moraldannelse eller 

vanedannelse.  
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Det som her er mest sentralt er å forhindre at noe lignende skjer igjen. Straffen er ment til å 

bidra til dette, enten ved å ta for seg lovbryteren direkte, eller ved at straffen påvirker 

befolkningen indirekte via lovbryterens reaksjon. Målet er altså å forebygge og straffen er 

middelet til å oppnå dette målet. Disse relative teoriene forutsetter derfor at reaksjoner skal 

gagne samfunnet i form av beskyttelse. Dermed har ikke gjengjeldelse noe egenverdi: «Etter 

de relative teorier går ikke formål og moralsk berettigelse i ett, slik som etter de absolutte 

teorier» (Johs. Andenæs et al., 2004, s. 68). 

Den andre hovedgruppen straffebegrunnelser er gjengjeldelse, som også blir betegnet som de 

absolutte straffeteoriene (Johs. Andenæs et al., 2004, s. 67-69; Hauge, 1996, s. 15-17). I 

motsetning til prevensjon er dette en begrunnelse som i større grad retter seg bakover i tid, til 

lovbruddet som har blitt begått, i et forsøk på å gjengjelde den krenkelse eller skade som er 

blitt påført (Hauge, 1996, s. 19). Den absolutte siden ved perspektivet illustreres i 

rettferdighetstanken om at visse type handlinger fortjener å bli replisert med straff (Johs. 

Andenæs et al., 2004, s. 68). Forholdsmessighet mellom forbrytelse og straff står derfor 

sentralt her, mens nytteverdien av straffen kommer i annen rekke. Tradisjonelt er en versjon 

av gjengjeldelsesteorier å spore i Moselovens formulering «øye for øye, tann for tann» (Johs. 

Andenæs et al., 2004, s. 68). Her har straffen altså en større egenverdi. 

Hauge hevder at det preventive perspektivet er nærmest enerådende i moderne nordisk 

strafferett, da gjengjeldelse ikke blir sett som en legitim straffebegrunnelse (1996, s. 18-19). 

Lignende skriver Andenæs at det er de relative teoriene som dominerer (Johs. Andenæs et al., 

2004, s. 68). I sin mastergradsavhandling påpeker imidlertid Bergvall (2013) at en avvisning 

av gjengjeldelse som straffebegrunnelse blir vanskeligere å hevde i møte med spørsmål om 

hvorfor internasjonale forbrytelser skal straffes, også i Norge, da nytteperspektivet ikke er like 

etablert eller like adekvat som begrunnelse i den sammenhengen. I avslutningen av sin bok 

peker Hauge også blant annet på skifter «mot en mer repressiv strafferett» (1996, s. 339-343). 

Selv om man ikke kan snakke om én enkelt straffebegrunnelse som er gjeldene ved en gitt tid 

og sted, er den gjeldende straffeideologiske utformingen tett tilknyttet gjeldende 

samfunnsforhold forøvrig: «For å forstå straffens ulike begreper og teorier, er også nødvendig 

å forstå de ulike politiske og sosiale sammenhengene de inngår i» (Flaatten, 2014, s. 1).  
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2.2 En ny straffeideologi 

Et sentralt verk om utviklingen av straffeideologi i nyere tid «The Culture of Control» av 

David Garland (2001), der han presenterer det han kaller «a history of the present”. Med det 

mener han et analytisk grep der han undersøker de historiske forutsetningene som ligger til 

grunn for endringene i kriminalkontrollen som har funnet sted etter 70-tallet. Analysen er i 

utgangspunktet basert på amerikanske og britiske forhold, men fremstilles i stor grad også 

som en generell tese om senmoderne samfunn Det er hovedsakelig begrepet «straffeideologi» 

som vil bli benyttet i denne oppgaven, heller enn for eksempel «kontrollkultur» eller 

«straffekultur», som kan sies å utlede mer direkte fra Garlands formuleringer. Fokuset i denne 

avhandlingen er noe mer sentrert mot strafferettssystemet og dets situering i samfunnet, enn 

det ordet «kultur» gir konnotasjoner til, blant annet på grunn av lovforarbeider som 

oppgavens empiriske utgangspunkt. 

Målsetningen med arbeidet til Garland er: 

[…] to analyze the new practices of crime control that have been assembled during the 

past three decades, and to uncover the assumptions, discourses, and strategies that give 

form and structure to this social field (2001, s. 2).  

Utgangspunktet er det han på mange måter oppfatter som et rent brudd med det moderne 

prosjektet, der straffeideologien betegnet som «penal welfarism»
1
 råder, og over til en 

kriminalpolitikk preget av motstridende og usammenhengende elementer, men som på mange 

måter går i en mer repressiv retning. Paradigmet som Garland kaller «penal welfarism» er 

derfor sentralt i hans utforskning av et skifte i vår tids straffeideologi. Perioden strekker seg 

fra slutten av 1800-tallet, med en glanstid rundt 1950- og 60-taller, men som fra 1970-årene 

blir stadig mer undergravd. Rammeverket innebærer at de liberale hensynene til rettferdig 

rettgang og proporsjonalitet i straffen blir kombinert med en sosialt korrigerende funksjon, 

som utover tiårene ble tillagt stadig mer vekt.  

Penal welfarism er en helhetlig ideologi som samlet hele det pønologiske feltet. Her kan straff 

fungere som et positivt inngrep, tilpasset den individuelle lovbryters omstendigheter og 

egenskaper. Dette betyr likevel ikke at sanksjoner ikke kunne oppleves eller få konsekvenser 

                                                 
1
 Det engelske begrepet “penal welfarism” blir brukt uten oversettelse. Begrepet, som er godt etablert i den 

pønologiske forskningstradisjonen, illustrerer tydelig kombinasjonen av det klassisk liberale 
proporsjonalitetsprinsippet og den velferdsstatlige sosialt korrigerende funksjonen. En oversettelse vil risikere 
å gjøre det enten unødvendig kronglete eller at kjernen ved begrepet ikke kommer like klart frem. 
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på en helt annen måte i praksis, ei heller at andre straffebegrunnelser, som samfunnsvern, ikke 

var til stede også i denne perioden. Det var heller ikke alle individer som ble antatt 

«formbare». Uansett var dette del av et omfattende rammeverk, bygget på modernistiske, 

progressive grunnideer der stadig flere problemområder ble forstått som sosiale problemer 

som kunne løses ved hjelp av sosiale reformer og eksperters kunnskap, også kriminalitet. 

Penal welfarism bygger, ifølge Garland (2001), på to grunnpremisser. For det første at sosiale 

reformer og den medfølgende velstanden i siste instans vil redusere kriminalitetsratene. 

Implisitt her kan man her ane de kriminologiske antagelsene om sosial deprivasjon som årsak 

til kriminalitet. Det andre grunnpremisset Garland nevner er at det er staten som står som 

hovedansvarlig for både støtte til, og straff av lovbrytere. Tidligere hadde ulike private eller 

geistlig aktører stått for mye av den sosiale bistanden og hjelp til fattige og andre avvikere. 

Dette progressive rammeverket består med andre ord både av en tiltro til at kriminalitet og 

andre sosiale problemer vil minke i takt med samfunnets fremskritt, og at staten innehar en 

sentral rolle i dette prosjektet.  

Tilblivelsen og fotfestet til penal welfarism var tett forbundet og betinget av de sosiale, 

økonomiske og kulturelle forholdene i den gitte historiske perioden. Av de forutsetningene 

som lå til grunn nevner Garland (2001) blant annet en sosialdemokratisk styringsform med et 

inkluderende narrativ, at profesjonelle eksperter av forskjellig art var fremtredende i 

politikkutviklingen, en relativt stor grad av uformell sosial kontroll, gunstige økonomiske og 

sysselsettende forhold, en bred tiltro til den helhetlige ideologien samt optimisme knyttet til 

utviklingen. 

Det etablerte rammeverket ble imidlertid etter hvert utfordret fra flere kanter. En forløper var 

kritikken som ble rettet mot bruken av individualiserte behandlingsmodeller (Garland, 2001, 

s. 55). Særlig tidsubestemte straffer ble kritisert for å være skjevt fordelt og uforholdsmessig 

strenge, i tillegg til at modellen ga staten utstrakt makt til å dømme. Videre ble det også viet 

stor oppmerksomhet rundt studier som kunne vise til de rehabiliterende tiltakenes manglende 

effekt på tilbakefall, noe som resulterte i mantraet «nothing works».  

Kritikken fikk etter hvert bred tilslutning fra diverse aktører, både av liberale forkjempere for 

et mer rettferdig og humant strafferettssystem og konservative krefter som fremmet 

straffereaksjoner i tråd med liberale idealer, i stadig større grad også ut av et kontroll- og 

gjengjeldelsesperspektiv. Sistnevnte kan ha fått særlig grobunn:  
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«The concern to replace indeterminate sentencing with more fixed and certain penalties 

gave rise to sentencing commissions and propostionate sentencing guidelines. But more 

frequently it resulted in mandatory minimum sentencing laws and sharply increased 

levels of imprisonment. Over time, the liberal concern with just deserts, proportionality 

and minimizing penal coercion gace way to more hard-line policies of deterrence, 

predictive restraint and incapacitation, and eventually to expressive, exemplary 

sentencing and mass imprisonment[..]» (Garland, 2001, s. 61).   

Ifølge Garland kan endringene som har funnet sted på kriminalitetsfeltet også forstås ved å se 

på de omfattende endringene i sosiale, kulturelle og økonomiske samfunnsforholdene. Som 

beskrevet tidligere, har de gjeldene samfunnsforholdene vært viktige for å støtte opp under 

den etablerte penal welfarism-ideologien. Samfunnsstrukturen i siste halvdel av 1900-tallet 

ble endret gjennom markedskreftenes kraftige inntog. Videre ble familiestruktur og 

husholdningen restrukturert, da kvinner i større grad begynte å arbeide, og andelen 

aleneforsørgere og alenebeboere gikk opp. Endringer i transportmuligheter og 

arbeidsmarkedet, samt inkluderingen av tidligere marginaliserte grupper, som for eksempel 

homofile, innsatte eller mentalt syke, gjorde at bybildet ble omstrukturer. Imens utviklet 

massemediene seg drastisk, og tydeliggjorde diverse sosiale og økonomiske forskjeller i 

samfunnet.  

Disse omstruktureringene påvirket både den sosiale kontrollen, kriminalkontrollen og 

velferdsstatens institusjoner. Garland peker på hvordan den registrerte kriminaliteten økte i 

perioden. Dette ble forårsaket blant annet av en svakere sosial kontroll og sosial 

fragmentering, i tillegg til flere kriminogene muligheter, som for eksempel flere bileiere og 

tomme, ubevoktede hus på dagtid. Delvis på grunn av dette gikk kriminalitet fra å ha blitt 

forstått nærmest som et etterslep av dårligere tider, til å bli regnet som en uunngåelig og 

konstant del av det senmoderne samfunnet. På samme tid ble tiltroen til effektiviteten og 

legitimiteten til velferdsstaten utfordret. I tillegg til den økende oppmerksomheten som ble 

rettet mot det som ble ansett som et økende kriminalitetsproblem, hadde skepsisen også 

bakgrunn blant annet i en tendens ved den progressive velferdsideologien til å avdekke stadig 

flere sosiale problemer, som flere på denne måten ble gjort oppmerksom på, men som ikke 

nødvendigvis kunne løses umiddelbart. Den progressive lesningen førte også til økende 

forventninger til velferdsstaten, samtidig som dens effektivitet kunne bli kritisert for å bli 

hemmet av et etter hvert nokså omfattende byråkrati. 
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Endringer av samfunnsforholdene, mistroen til det etablerte rammeverket og et samfunn 

preget av en større grad av sosiale og økonomiske uroligheter medførte en dyp ontologisk 

engstelse, som blant annet gjorde seg gjeldene ved økt frykt for kriminalitet. Det er dette som 

utgjør bakgrunnen for skiftet til en ny straffekultur (Garland, 2001). Mistroen til 

velferdsstatens kapasitet medførte også en svekkelse av en mer grunnleggende art, nemlig 

troen på selve den suverene stats herredømme, eller selvstendighet
2
. Statens selvstendighet og 

legitimitet har tradisjonelt blitt bedømt etter evnen til å kontrollere sitt eget territorium fra 

både indre og ytre fiender. I mer moderne tid har dette utviklet seg til i stor grad å handle om 

statens evne til å kontrollere kriminalitet (Garland, 2001, s. 109). Å håndtere 

kriminalitetsproblemer er på denne måten knyttet til en fundamental funksjon ved den 

moderne stat, og de beskrevne endringene ovenfor utgjør derfor en betydelig utfordring.  

Den problematiske erkjennelsen at staten ikke lenger kan garantere at de alene kan sørge for 

sikkerhet og en effektiv kriminalitetskontroll har resultert i en ambivalent og motstridende 

respons fra staten. En av måtene å forholde seg til utfordringene på, som Garland 

hovedsakelig tillegger statens administrasjon- og forvaltningsnivå, er å anerkjenne sine 

begrensninger og tilpasse seg de nye forutsetningene. En måte å gjøre dette på kan for 

eksempel være å endre hvordan straffeinstitusjoners suksess blir vurdert. Fra eksterne mål 

som å rehabilitere lovbrytere, og dermed hindre tilbakefall, kan fokuset i stedet rettes mot 

systemets interne organisering og drift. For eksempel er en kostnadseffektiv saksbehandling 

og informasjonshåndtering blitt en mer sentral målsetning i det strafferettslige byråkratiet. 

Dette kan også knyttes til den nyliberalistisk rasjonaliseringen og new management. 

En videre tilpasning i denne forbindelse er den økte satsningen på lokalsamfunnet som arena 

for å håndtere kriminalitetsproblemer. Staten har her vedkjent begrensede muligheter for 

alene å kontrollere kriminalitet og risiko, og har dermed delegert en del av til private 

organisasjoner og individer. Denne strategien kalles «responisbilization», og er tett knyttet til 

Foucaults governmentality-begrep (Garland, 2001, s. 124-127). Videre resonnerer denne 

strategien også til den kriminologiske tankegangen som Garland betegner «the new 

criminologies of everyday life» (2001,s. 127-131). Her aksepteres kriminalitet som en del av 

livet i senmoderne samfunn, og organiserer dermed hverdagslivet rundt slike risikoer (s. 127-

131).  

                                                 
2
 Garland broker betegnelsen «the sovereign state» (2001, s. 109). 
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En annen type utvikling, som er mer politisk og offentlig synlig, overskygger, ifølge Garland, 

stadig mer av tilpasningsteknikkene som aksepterer statens begrensninger. Disse reaksjonene 

er en måte å fornekte utfordringer og begrensningene som staten møter i den nye 

samfunnsstrukturen. En måte å gjøre det på er ved å redusere ambisjonene i 

kriminalitetskontrollen gjennom et innsnevrende perspektiv. Garland (2001) beskriver en 

politisk utvikling der økonomisk kontroll og sosial frigjøring på 1980-tallet blir erstattet av en 

politikk som heller er preget av økonomisk frihet og sosial kontroll, det man kan kalle 

«nyliberalisme» og «nykonservatisme». Her blir større deler av samfunnet overlatt til 

markedskrefter og diverse private aktører, mens staten beholder kriminalitetskontroll som en 

kjerneoppgave, der den kan prøve å bevise sitt maktpotensiale og beslutsomhet ved i det 

minste gjøre noe. Løsrevet fra sin bredere, sosiale kontekst blir kriminaliteten møtt med mer 

lov-og-orden, og staten slår hardere ned på umoralske og forkastelige handlinger. Garland 

sporer også tilfeller av det man kan kalle «ekspressive utbrudd», som utnytter straffens 

symbolske effekt til å fordømme kriminalitet. Stereotype bilder av hensynsløse kriminelle og 

uskyldige ofre blir brukt i den forbindelse. Kriminalpolitikken blir på denne måten mer 

populistisk ved å fremstå å handle på vegne av «folkets vilje», gjerne representert ved 

kriminalitetsofferet. Det er også i større grad politikere, og ikke eksperter, som er sentrale og 

styrende aktører på feltet. Disse tendensene svarer til den kriminologiske tankegangen som 

Garland kaller «the criminology of the other» som han mener: “[…] functions to demonize 

the criminal, to act out of popular fears and resentments, and to promote support for state 

punishment”(2001, s. 137). 

2.3 Ny straffeideologi i nordisk kontekst 

Det er en pågående diskusjon om disse beskrivelsene av en ny, mer repressiv, politisert og 

ekspressiv straffeideologi kan sies å være generelle utviklingstrekk som gjør seg gjeldene i 

hele den vestlige verden, eller om dette for eksempel er noe som først og fremst gjelder 

angloamerikanske land. Hvis sistnevnte er tilfelle vil det kunne være problematisk å anvende 

et slikt teoretisk rammeverk, med et empirisk grunnlag fra norske forhold. 

 Garland mener at «[…] many of the underlying problems and insecurities are, or soon will 

be, familiar to other late modern societies» (2001, s. 7). Dette innebærer at karakteristikkene 

av risiko, usikkerheter og kontrollproblemer som han sporer i USA og Storbritannia trolig er 

skapt av de sosiale, kulturelle og økonomiske forholdene som mer generelt er å finne i 
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senmoderne samfunn. Likevel er ikke måten disse problemene blir møtt på noe som er 

opplagt eller fastlagt, men vil bli formet av politikk, institusjoner og kulturelle tilpasninger 

som er spesifikke for det konkrete samfunn.  

En lignende presisering av behovet for nyansering i den internasjonale pønologiske 

forskningen finner en hos Green (2012). Han videreutvikler Snares (1995) metafor om den 

vestlige utviklingen i straffende retning: 

Penal convergence is something like a prevailing westerly trade wind (Snare 1995), 

universally experienced but impacting nations in peculiar and particular ways that must 

be understood locally and comparativelly to fully appreciate. It is likely the same 

westerly winds of Anglo-American penality are blowing in every place where crime and 

insecurity register high among public concerns, but that these winds impact each 

coastline and all geographical terrain differently, depending on the particular contours 

of the structures encountered locally (Green, 2012, s. 71). 

Selv om det kan antas at de fleste vestlige land, i varierende grad, vil fornemme trekk fra 

senmoderniteten, slik som økt usikkerhet og en oppfatning av høye kriminalitetsrater som en 

normalitet, er det altså forskjeller i hvordan de ulike samfunnene forstår og møter disse 

utfordringene på.   

Er det slik at de nordiske landene har noen spesielle forutsetninger som fører til at de viser 

mer måtehold og moderasjon i møte med press mot en hardere kriminalpolitikk? I to artikler 

fra 2008 hevder Pratt (2008a, 2008b) at Skandinavia utgjør et unntak fra den repressive, mer 

straffende utviklingen som er å finne i store deler av den vestlige verden ellers, en utvikling 

lignende den Garland (2001) beskriver. En nyere bok utdyper og utvider argumentasjonen om 

en slik nordisk eksepsjonalisme (Pratt & Eriksson, 2013).  

Selv om Pratt baserer seg på data fra Finland, Norge og Sverige, bruker han betegnelsen 

«Skandinavia» som mer typisk refererer til Norge, Sverige og Danmark som et geografisk og 

kulturelt område. Når Ugelvik og Dullum (2012, s. 8-9) diskuterer tesen, anvendes heller 

begrepet «nordisk», der også Island og Finland er inkludert. Imidlertid er ikke de to begrepene 

skilt tydelig fra hverandre i litteraturen på feltet, og Norge er gjerne inkludert av begge 

begrepene. Det er «Nordisk» som er mest anvendt i denne oppgaven, men innimellom også 

«Skandinavia», da empirien viser til norske forhold og de anvendte teoretiske bidragene i en 

slik sammenheng er basert på norske, danske eller svenske forhold. 
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Påstanden om at nordisk kriminalpolitikk er et unntak for det Pratt kaller «penal excess» (en 

overdreven bruk av straff), baserer han både på humane soningsforhold og et lavt antall 

fengslede (2008a, 2008b). Videre, denne humane og restriktive kriminalpolitikken er 

muliggjort hovedsakelig på grunn av disse landenes egalitære kultur, samt en velfungerende 

og utstrakt velferdsstat (Pratt, 2008a). En relativ flat klassestruktur og homogen befolkning 

uten særlig innvandring er noe av det Pratt mener la til rette for en kultur av samhold, 

fellesskap og solidaritet, der kollektive mål er i sentrum. Disse kulturelle verdiene ble så 

institusjonalisert i en velferdsstat som har utviklet seg til å innebære mer enn kun et 

minimums sikkerhetsnett, noe som har vært tilfellet i andre land. I stedet har velferdsstaten 

blitt en ekspanderende instans som etter hvert har gjort seg gjeldene i store deler av 

samfunnet, og som til gjengjeld er i stand til å sikre trygghet for sine borgere. De 

skandinaviske velferdsstatene har også nytt stor tverrpolitiskpolitisk enighet, og ble ikke 

vesentlig utfordret før ut i 1970-årene. Det er disse hovedtrekkene Pratt mener utgjør 

grunnlaget for hvordan de nordiske landene møter og håndterer kriminalitet på.  

Flere forfattere har beskrevet de nordiske landenes moderate bruk av straff (se f.eks.Høigård, 

2011; Lappi-Seppala & Tonry, 2011). For eksempel demonstrerer von Hofer (2004) hvordan 

de skandinaviske landene møter kriminalitet på en annen måte enn andre europeiske land, til 

tross for at den registrerte kriminaliteten har hatt en lignende utvikling.  Samtidig viser 

Høigård til at flere av disse karakteristikkene de siste årene er kommet under press, og at en 

strengere tone har inntatt kriminalitetsfeltet også i Norden (2011, s. 336-337). Likevel 

fremstår ikke disse endringene å være like markante og omfattende som i andre land, i det 

minste ikke reflektert i antall fengslede, og hun utelukker ikke at den nordiske modellen 

fremdeles kan dempe presset mot en mer restriktiv kriminalpolitikk. 

Påstanden om at Norden utgjør et unntak i den vestlige verden har blitt drøftet, nyansert og 

utfordret av ulike bidrag i Ugelvik og Dullum (2012). Mens de anerkjenner Pratts argument 

om et nordisk unntak til den vestlige straffevilligheten som et interessant og nyttig bidrag til 

diskusjonen, er det for eksempel også flere nordiske forskere innenfor fengselsforskning som 

ikke helt kjente seg igjen i Pratts beskrivelser, ut ifra sin egen kritisk forskning på feltet. I 

bidraget blir det også problematisert hva et slikt overordnet, komparativt perspektiv egentlig 

beskriver, og hva det evner å ta høyde for av lokale særpreg og detaljer.  

Samlet er det altså flere og sentrale forskjeller som er påpekt mellom, på den ene siden, de 

nordiske landenes historie, samfunnsstruktur, økonomi, politikk og ikke minst straffekultur og 
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– praksis og den man, på den andre siden, finner i angloamerikanske land som USA. 

Imidlertid finnes det også flere bidrag som hevder at nordiske land også har sett nokså store 

endringer de siste tiårene når det kommer til kriminalitetskontroll og straffeideologi. 

Forfattere som Hauge (2002), Johansen (2015), Scharff Smith (2012) og Balvig (2005) 

beskriver alle utviklingstendenser i den norske og danske kriminalpolitikken som gir 

gjenklang i Garlands tese om en politisert, ekspressiv og repressiv kriminalitetskontroll. 

Ifølge Balvig (2005) for eksempel har en svekket velferdsstat, individualisering og en økt 

ontologisk usikkerhet ført til et eksistensielt paradigmeskifte. Fra det moderne kollektivistiske 

og solidariske paradigme og over til det senmoderne, der kriminalpolitikken nå har blitt et 

spørsmål om kontroll og gjengjeldelse. På det norske strafferettsområdet beskriver Hauge 

(2002) en lignende endring, der kriminalpolitikken har blitt et viktig politisk felt for å vise 

handlekraft for eksempel gjennom å initiere lovforslag som slår hardt ned på kriminalitet. 

Shammas (2015) mener at til tross for Pratts tese, har Norge endret seg i en mer straffende og 

repressiv retning på en måte som undergraver noe av den nordiske «penal exceptionalism»: 

While a synchronic, cross-national comparisons may suggest the continued existence of 

an exceptional penal regime in Norway, an internal, diachronic assessment of the 

country’s mode of punishment suggest that the trajectory of the penal regime as a whole 

seems geared more towards expansion than contraction, towards growing penalization 

rather than greater lenience, and towards the growth of policing, security, and 

surveillance (Shammas, 2015, s. 65).  

Shammas mener altså at et komparativt perspektiv kan skjule noen av utviklingstrekkene 

som er å finne i Norge. Utviklingen søker han forklart ved tre teoretiske dimensjoner. For 

det første peker han på en politisk kamp, delvis drevet fremover av Fremskrittspartiet, om å 

fremstille seg selv som den «tøffeste» mot kriminalitet. I tillegg opplever Norge større 

sosiale forskjeller og en svekket følelse av fellesskap, noe som blant annet er grunnet i mer 

polarisering i fordelingen av formue- og inntektnivå og mer innvandring. Til slutt peker 

Shammas på neoliberalismens innflytelse på den norske velferdsstaten. 

Avslutningsvis i Ugelvik og Dullums (2012, s. 235-256) bidrag forsvarer Pratt sin påstand om 

et nordisk unntak til en global tendens til en repressiv og overdreven bruk av straff. Selv om 

han erkjenner behovet for visse moderasjoner og justeringer, og vedkjenner noen 

utviklingstrekk i mindre inkluderende retning også i Norden, fastholder han likevel sin 

originale tese om at det finnes et nordisk unntak. Mens han på den ene siden ser at «on the 

face of it, we can certainly detect ingredients for the development of a Scandinavian ‘culture 
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of control’» (i Ugelvik & Dullum, 2012, s. 254), så advarer han likevel mot å analysere 

Skandinavia som en slik kontrollkultur, og på denne måten se bort fra de fremdeles 

avgjørende forskjellene fra de engelskspråklige landenes utvikling. Dette mener han i så fall 

vil kunne ende i det O’Malley kaller «katastrofe-kriminologi», som tegner et bilde av en 

apokalyptisk og uunngåelig utvikling (ibid., s. 254-256).  

Til tross for noen tegn til en utviklingstrend i straffende retning også i nordisk kontekst, er det 

plausibelt å spørre hvor rimelig det er å hevde at Garlands (2001) beskrivelser av en ny 

repressiv straffeideologi også har slått til for fullt i Norge og de andre nordiske landene. Det 

er i så fall med betydelige forbehold. Trolig vil det kunne være mer hensiktsmessig å 

undersøke tendenser til straffevillighet ut fra et kontinuumsperspektiv heller enn dikotomien 

som unntakstesen virker å forutsette (Green, 2012, s. 70). Motsetningene mellom de to 

tesenes relevans, «culture of control» og «penal exceptionalism», kan i et slikt 

kontrastperspektiv bli overdrevet. For eksempel nekter ikke Garland for at ulike samfunn vil 

kunne møte utfordringene på drastisk forskjellige måter.
3
 Det studien derimot fokuserer på er 

de brede og overordnede trekkene, som kan utgå fra samme type utfordringer. Tilsvarende er 

ikke Pratt blind for at også de nordiske landene har opplevd press i samme retning som for 

eksempel Storbritannia og USA har gjort. Han vil derimot fokusere på hva det er som gjør at 

Norden, dette til tross, nettopp ikke har resultert i en identisk kriminalpolitikk.  

En undring i denne oppgaven er om momentene fra Garlands tese om en ny straffeideologi 

kan vise seg å ha en stor gjennomslagskraft på områder der spørsmål om ofre, kjønn og 

integritetskrenkelse er fremtredende, og om det er særpreg ved den nordiske konteksten som 

kan medføre en særlig slagkraft. Avhandlingen sikter dermed på å inkludere momenter fra 

begge perspektivene. 

2.4 Straff og seksuallovbrudd 

Som nevnt tidligere, innebærer Garlands (2001) tese at kriminalitetsofferet fyller en sentral 

posisjon i det senmoderne kriminalpolitiske feltet. På en tilsvarende måte er det flere 

forfattere som viser hvordan offeret har fått stadig større kriminalpolitisk oppmerksomhet og 

innvirkning, også i en mer ekspressiv og repressiv sammenheng (se bl.a. Boutellier, 2000; 

                                                 
3
 Han legger heller ikke skjul på at hans tese er basert på britiske og amerikanske forhold, til tross for en mer 

generell fremstillingsform. 
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Grothe Nielsen & Snare, 1998; Hall, 2010; Tham, Rönneling, & Rytterbro, 2011). Hall (2010, 

s. 5) vil for eksempel demonstrere hvordan “victim policies are part of the wider politicization 

of law and order seen in most developed nations.” 

Tradisjonelt består det moderne strafferettssystemet av to parter; staten mot gjerningspersonen 

(Garland, 2001, s. 179; Tham et al., 2011). Dette kan henge sammen med hvordan straff 

typisk blir definert: «Straff er et onde som staten tilføyer en lovovertreder på grunn av 

lovovertredelsen, i den hensikt at han skal føle det som et onde» (Rt. 1977 s. 1207, sitert i 

Johs. Andenæs et al., 2004, s. 10, original uthevelse). Offeret derimot, blir innimellom 

inkludert i rettssaken for eksempel som vitne, men er ellers ikke direkte involvert i 

rettsprosessen. Det er staten som straffeforfølger lovbryteren på vegne av samfunnet, og på 

denne måten representerer offeret på en indirekte måte som en del av «samfunnets allmenne 

interesse» (Garland, 2001, s. 11).  

En slik rettsliggjøring har gjort at konflikten i en viss forstand blir «stjålet» fra de direkte 

involverte partene, og heller overtatt av strafferettssystemet og diverse profesjonelle aktører 

tilknyttet slike statlige institusjoner (Christie, 1977). Der blir saken redusert til hva som blir 

ansett å være «juridisk relevant». Særlig offeret har blitt sett som den tapende part i denne 

utviklingen: “Not only has he suffered, lost materially or become hurt, physically or 

otherwise. And not only does the state take the compensation. But above all he has lost 

participation in his own case” (Christie, 1977, s. 7). Delvis i protest mot et slikt 

«konflikttyveri», har det vokst frem en stadig sterkere offerbevegelse som krever sin stemme 

hørt (Christie, 2010; Grothe Nielsen & Snare, 1998; Hall, 2010). Et slikt skifte kan ha hatt 

implikasjoner for den mer tradisjonelle måten å forstå rettsprosessen på: «By introducing the 

crime victim into the criminal justice process, the former two-party system is in the process of 

being transformed into a three-party system» (Tham et al., 2011, s. 571).  

En slik «oppdagelse av offeret» kan videre knyttes til en kritikk av det som blir sett på som 

kriminologiens ensidige fokus på gjerningspersonen, som i noen tilfeller er fremstilt nærmest 

som et offer selv, for eksempel for dårlige sosiale forhold (Grothe Nielsen & Snare, 1998, s. 

142-149). Dels i forlengelse av dette har kriminologien tradisjonelt vært opptatt av straffens 

uheldige virkninger og skjeve fordeling i befolkningen, noe som i mange tilfeller også 

innebærer en medfølgende skepsis til bruken av straffereaksjoner. Grothe Nielsen og Snare 

(1998, s. 142-149) refererer til Ezzat Fattah for å vise hvordan det klassiske kriminologiske 

lovbryterfokuset kan bli fremstilt å gå på bekostning av offeret. En ny viktimologisk retning, 
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preget mer av politisk aktivisme og lobbyisme enn teoridannelse, ønsker å motvirke det de 

oppfatter som en favorisering av gjerningspersonen og neglisjering av offeret, gjennom å 

utvide strafferettssystemet og skjerpe straffene. De samler krav om gjengjeldelse, hevn og 

allmenn avskrekkelse i en appell om «rettferdighet for ofrene» (ibid.).  

Endringene som blir antydet her, både når det kommer til forståelse av kriminalitetsofferet 

samt dens innflytelse i strafferettsprosessen og kriminalpolitisk debatt mer generelt, er tett 

forbundet med hvordan den kriminelle blir forstått. Når lovbryteren i større grad blir løsrevet 

fra sine sosiale omgivelser og heller forstått enten som en rasjonelt kalkulerende aktør eller en 

patologisk avviker, kan dette åpne opp for økt satsning på kontrolltiltak og et sterkere fokus 

på konsekvensene av kriminalitet, som offerets lidelse, heller enn bakenforliggende årsaker 

(Garland, 2001). Tidligere, selv om det ble betraktet som uheldig at noen ble utsatt for 

kriminalitet, var det den sosialt depriverte lovbryteren som var i fokus. Fokuset kan nå ha 

skiftet over til kriminalitetsofferet, som her heller blir sett på som uskyldig utsatt for en farlig 

og hensynsløs lovbryter (Tham et al., 2011, s. 556).  

Det har også blitt vist til tendenser om at hensynet til offeret blir brukt politisk for å legitimere 

mer repressive straffetiltak (Grothe Nielsen & Snare, 1998, s. 154-162).  

The need to reduce the present or future suffering of victims functions today as an all-

purpose justification for measures of penal repression, and the political imperative of 

being responsive to victims’ feelings now serves to reinforce the retributive sentiments 

that increasingly inform penal legislation (Garland, 2001, s. 143).  

Hall har beskrevet hvordan den amerikanske og britiske offerbevegelsen relativt sett er mer 

direkte knyttet til strafferettssystemet og straffeutmålingen enn kontinental-Europa, som har 

hatt større innslag av sosiale velferdstiltak og service (Hall, 2010). På den andre siden er ikke 

bildet nødvendigvis så entydig. Også i skandinaviske land finnes tendenser, om enn 

avdempede, til å sette opp hensynet til offeret opp som en motsetning til hensyn til den 

kriminelle (se f.eks.Ericsson, 2007a; Grothe Nielsen & Snare, 1998, s. 166-168; Lomell, 

2006; Tham et al., 2011).  

Kvinnebevegelsen har siden 1970-tallet tatt opp kampen mot kvinnemishandling, hvor også 

seksuelle overgrep står sentralt. Ifølge Lomell (2006, s. 62) er det «først og fremst 

sedelighetsofre og kvinnebevegelsen som har utfordret fornærmedes eller ofrenes plass i 

straffesakene». Også her påpekes det hvordan «ofrenes sak» blir brukt til å legitimere 

innskrenkende endringer i kriminalpolitikken. På samme måte setter Ericsson offerets 
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fremtredende posisjon i den norske kriminalpolitikken i sammenheng med kvinnebevegelsens 

kamp for at kvinnemishandling og seksuelle overgrep skulle bli satt på den politiske 

dagsordenen, og for at kvinner utsatt for slike overgrep skulle bli anerkjent som verdige ofre 

(2007a). Skjørten (2002) påpeker hvordan rettssystemet har blitt dominerende i kampen mot 

vold i nære relasjoner, og Houge, Lohne og Skilbrei illustrerer at legalstrategi har utviklet seg 

til en sentral og viktig del av kampen mot seksualisert vold, også internasjonalt (2014).  

På denne måten har strafferettssystemet blitt sammenkoplet med et verdighetsprosjekt, noe 

som kan vanskeliggjøre det å forfekte en human og progressiv kriminalpolitikk og samtidig 

anerkjenne fornærmede som lidende part og som et verdig offer. Seksuallovbrudd kan også 

hevdes å samle både liberale og konservative krefter i et lov-og-orden-perspektiv, gjennom 

konservatives krav til kontrolltiltak og strengere straffer og liberales villighet til å bruke loven 

for å beskytte svakere grupper i samfunnet, deriblant ofre for seksuelle overgrep og vold i 

nære relasjoner (Hauge, 2002, s. 55-58). Tham viser hvordan det er sosialdemokratene som 

har utviklet seg til å bli den største pådriveren for en mer restriktiv kriminalpolitikk i Sverige, 

noe som han også finner trekk av i Norge (2001).  

Selv om den nordiske konteksten kan sies å være preget av en relativt mer moderat 

kriminaldiskurs og et inkluderende ethos, er det også noe ved seksuallovbrudd, både den 

kjønnede forståelsen og offerets fremtredende posisjon, som kan føre til en større 

gjennomslagskraft for restriktive straffereaksjoner, nettopp i Norden. For eksempel kan en se 

flere antydninger til en særlig straffevillighet i de nordiske landene når det kommer til 

seksuallovbrudd (Läppi-Seppala, 2007, s. 261). Noe av bakgrunnen for dette kan være en 

sterk kvinnebevegelse med en sterk relasjon med velferdsstaten, og voldtekt kan derfor være 

en lovbruddstype med betydelige «kjønnspolitiske implikasjoner» (von Hofer, 2004, s. 58). 

Kvinnebevegelsens innflytelse i de skandinaviske samfunnene fanges opp av begrepet 

«statsfeminisme», som sikter til alliansen som har oppstått mellom kvinnebevegelsen og 

staten (Hernes, 2004). Den sterke skandinaviske velferdsstaten, med sine idealer om likhet og 

solidaritet, innebærer også at spørsmål om likestilling og kvinners rettigheter er blitt sentrale 

og viktige ambisjoner, også på et statlig nivå, samtidig som aksepten for, og forventninger om 

statlige inngripen kan medføre en større grad av rettsoptimisme (Skilbrei & Holmström, 2013, 

s. 25-32). Lignende peker Tham, i samarbeid med Rönneling og Rytterbro, på viktigheten av 

likestillingspolitikken og offerdiskursens potens som særskilte trekk ved velferdsstaten 
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(2011). Han mener dette har lettet for fremkomsten av kriminalitetsofferet og derav en mer 

repressiv kriminalpolitikk, i Sverige spesielt, men også i de andre skandinaviske landene. 

*** 

Mens tesen om et straffeideologisk skifte trolig kan ha en særlig gjennomslagskraft på 

voldtektsfeltet, er det også slik at den skandinaviske velferdsstaten typisk karakteriseres av en 

mildere og mer moderat kriminalpolitikk, ved det som har blitt betegnet som et strafferettslig 

unntak. På den andre siden er det også trekk ved seksuallovbrudd som kan hevdes å appellere 

spesielt til en skandinavisk straffevillighet, da voldtekt kan knyttes til spørsmål om en 

hjelpetrengende part, så vel som kvinners stilling i det nordiske samfunnet. Potensielt er 

seksuallovbrudd et område hvor en finner et slags unntak fra den nordiske unntakstilstanden. 

For å belyse hvordan straffeideologi kommer til uttrykk, vil den kriminalpolitiske utviklingen 

på voldtektsfeltet bli undersøkt. I det følgende vil det redegjort for det metodiske opplegget 

for å gjennomføre dette. 
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3 Metodisk tilnærming 

3.1 Design 

Hva slags metodisk opplegg som er mest hensiktsmessig er avhengig av hva det aktuelle 

prosjektet tar sikte på å undersøke. Problemstillingen er sentral i den forbindelse, da det er 

den som blir «retningsgivende for hvilke personer eller situasjoner som kan studeres, hvilke 

metoder som kan benyttes, og hvordan analysen kan utføres» (Thagaard, 2013, s. 47). 

Oppgaven har, som nevnt ovenfor, til hensikt å analysere gjeldende straffeideologi og tar i 

den forbindelse for seg straffeutviklingen for seksuallovbrudd, begrenset til voldtekt.  

De faktiske lovendringene som er vedtatt for seksuallovbrudd de siste årene er av interesse for 

oppgavens siktemål, men vel så mye i overveielsene og legitimeringen som kan spores i 

argumentasjonen som ligger bak de konkrete lovvedtakene. Av den grunn er det 

lovforarbeidene tilknyttet lovvedtak for seksuallovbrudd som anses som det mest relevante 

datagrunnlaget. Dette er dokumenter i lovgivningsprosessen som går «forut for bindende 

tekst» (Fleischer, 1998, s. 112), og danner derfor mye av grunnlaget for lovbestemmelsene. 

Lovforarbeidene kan også gi innblikk i meningen bak lovteksten og hva lovgiver søker 

oppnådd (ibid.).  

Ettersom kvalitativ forskning er særlig egnet når fortolkning står sentralt (Halvorsen, 2008, s. 

128; Thagaard, 2013, s. 11), falt valget på en kvalitativ analyse av lovforarbeidene som tar for 

seg endringer i straffebestemmelsene om seksuallovbrudd, avgrenset til voldtekt. Følgelig har 

det blitt gjennomført en dokumentanalyse av de offentlige dokumentene i form av en 

kvalitativ analyse som «bygger på systematisk gjennomgang av dokumenter med sikte på 

kategorisering av innholdet og registrering av data som er relevante for problemstillingen i 

den aktuelle studien.» (Grønmo, 2004, s. 187). Videre er det studert hvordan voldtekt i disse 

dokumentene blir forstått og avgrenset, og hvordan bruk av strafferettsystemet 

straffereaksjoner blir diskutert og legitimert i den sammenhengen.  

3.2 Fremgangsmåte og utvalg 

Avhandlingen tar altså utgangspunkt i lovforarbeider, produsert som en del av prosessen for å 

utarbeide nye lovvedtak eller endre eksisterende (Bernt, Mæhle, & Jacobsen, 2007, s. 240; 

Fleischer, 1998, s. 112). Det er noen dokumenter som blir viet mer oppmerksomhet enn andre 



20 

 

ut fra den vurderte relevansen. Likevel er det kartlagt dokumenter fra alle leddene i den 

politiske prosessen, helt fra departementets lovforslag (proposisjon), som typisk baserer seg 

på en faglig rapport i form av en NOU (Norges Offentlige Utredninger), og som deretter 

behandles i en av stortingskomiteene. Komiteen avgir en innstilling om lovforslaget, som så 

debatteres i Stortinget over to omganger, før lovvedtaket kan bli endelig fattet. I kapittel 4 blir 

det gitt en grundigere beskrivelse av hva slags dokumenter lovforarbeidene er, samt en mer 

detaljert fremstilling av dokumentenes saksgang.  

I startet av arbeidet med denne oppgaven var det først nødvendig å få en klar oversikt over 

rettsutviklingen for seksuallovbrudd i Norge, samt de politiske prosessene rundt rettsutvikling 

mer generelt; de ulike dokumentenes funksjon, hvorfor og hvordan de blir til, hvordan de 

henger sammen med andre dokumenter og hvilken vekt de kan tillegges som styrende aktører.  

For å få en generell oversikt over saksgangen til lovforarbeider ble det benyttet litteratur i 

juridisk rettskildelære (se Bergstrøm & Westbye, 2012; Bernt et al., 2007; Bertnes, Trygstad, 

& Kongshavn, 2012; Fleischer, 1998). Myndighetenes hjemmesider regjeringen.no og 

stortinget.no har vært nyttig til orientering i datainnsamlingsarbeidet. På Stortingets 

hjemmesider finnes det også en praktisk søkemotor, der søkeord som «seksuallovbrudd» og 

«voldtekt» ble brukt for å finne frem til lovforslag og -vedtak på området. I tillegg er det også 

en funksjon hvor man kan «følge» en proposisjon ved hjelp av en oversikt over saksgangen 

med interaktive linker til de enkelte dokumentene, fra lovforslag og helt til endelig lovvedtak. 

Oversikten inneholder også linker til tilhørende Norske offentlige utredninger, i tilfeller hvor 

dette foreligger forut for lovforslaget. Til tross for dette har det vært et omfattende arbeid å få 

en oversikt over de offentlige dokumentene, da de utgjør et vell av informasjon og refererer 

også i stor grad til diverse andre dokumenter, prosesser og diskusjoner. 

Ut fra arbeidet med å kartlegge dokumenter i rettsutviklingen har det i hovedsak blitt 

identifisert to omfattende endringer i nyere tid vedrørende straffebestemmelsene om 

seksuallovbrudd, i tillegg til en senere tilføyelse som er tett tilknyttet disse endringene. Denne 

utviklingen vil bli nærmere beskrevet i kapittel 5. For det første har det skjedd omfattende 

endringer i bestemmelsene om seksuallovbrudd og -forseelser i straffeloven av 1902, som ble 

innledet av Seksuallovbruddsutvalgets revisjonsarbeid fra 1995 til 1997 (NOU 1997:23), og 

som resulterte i «Lov om endringer i straffeloven mv. (seksuallovbrudd)»(Besl. O. nr. 104 

(1999-2000)). Den andre sentrale endringen skjedde som del av utarbeidelsen av den spesielle 

delen i den nye straffeloven av 2005, der det hovedsakelig er kapitlet om seksuallovbrudd 
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som blir behandlet i denne oppgaven. I tillegg er det også valgt å inkludere lovproposisjonen 

Prop. 97 L (2009-2010)  som ble skapt med det formål å realisere noen av straffeskjerpelsene 

som var vedtatt i den nye straffeloven, men som ikke ville bli ikraftsatt før noen år frem i tid. 

Proposisjonen søker derfor å vedta tilsvarende skjerpelser i den gjeldende straffeloven av 

1902.  

De tre prosessene frem til lovendringene kan fremstilles slik: 

Endringer i straffeloven av 1902 

NOU 1997:23 
Seksuallovbruddsutvalgets utredning om revisjon av 

straffebestemmelsene for seksuallovbrudd 

Ot. prp. nr. 28 (1999-

2000)  

Justisdepartementets lovforslag om endringer i 

straffelovens kapitler om seksuallovbrudd 

Innst. O. nr. 92 (1999-

2000)    

Justiskomiteens merknader til lovforslaget 

 Debatt i Stortinget   

Besl. O. nr. 104 (1999-

2000)  

Lovvedtak 

 

Endringer i straffeloven av 2005 

NOU 2002: 4  
Straffelovkommisjonen utredning om den nye straffeloven 

alminnelige del   

Ot.prp. nr. 22 (2008-

2009)  

Lovforslag om sluttføring (endelig utforming) av spesiell 

del i den nye straffeloven   

Innst. O. nr. 73 (2008-

2009)  

Justiskomiteens merknader til lovforslaget 

 Debatt i Stortinget 

Besl. O. nr. 88 (2008–

2009)  

Lovvedtak 

 

Tilpasse straffeloven av 1902 i tråd med skjerpelser i straffeloven 2005  

NOU 2002: 4  Straffelovkommisjonen utredning om den nye straffeloven 

alminnelige del   

(Prop. 97 L (2009-2010)) Lovforslag om å skjerpe straffen for drap, annen grov vold 

og seksuallovbrudd i straffeloven 1902 

(Innst. 314 L (2009–

2010)) 

Justiskomiteens merknader til lovforslaget 

 Debatt i Stortinget 

(Lovvedtak 62 (2009–

2010)) 

Lovvedtak 

 
Figur 1: Saksgang for lovforarbeidene i datamaterialet. 
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Seksuallovbruddsutvalgets utredning (NOU 1997:23) fremsto tidlig som et sentralt og 

omfattende arbeid på feltet, og derfor som et utgangspunkt for utvalget i oppgaven. Dette 

både fordi dens mandat innebar en så total gjennomgang av lovgivningen for 

seksuallovbrudd, med påfølgende endringsforslag, og fordi andre lovforarbeider og annen 

litteratur på feltet stadig henviste til denne utredningen og de endringene som fulgte av 

prosessen. Det hadde ikke blitt utført en slik totalrevisjon av kapitlene som tok for seg 

forseelser og forbrytelser mot sedeligheten (som det da ble kalt) siden straffeloven ble vedtatt 

i 1902. Samtidig lar det seg ikke gjøre å se disse endringene atskilt fra arbeidet med en ny 

straffelov. Derfor ble også lovforarbeider til den nye straffeloven inkludert. Den siste 

prosessen som ble innledet med Prop. 97 L (2009-2010)  er tatt med fordi den er såpass tett 

tilknyttet noen av vedtakene som ble fattet i forbindelse med utformingen av den nye 

straffeloven, og er også svært sentrert rundt straffeskjerpelser..  

Det finnes flere andre lovendringer, både i nær og fjern fortid, som berører seksuallovbrudd. 

For eksempel foreligger det et lovforslag for å styrke vernet for ofre og etterlatte, der ofre for 

volds- og seksuallovbrudd nevnes som spesielt viktig (Ot.prp. nr. 11 (2007-2008)). Disse er 

likevel utelatt, da det ikke er de dokumentene på feltet som ut ifra analytiske hensyn er 

vurderer som mest sentrale og relevante for å belyse oppgavens problemstilling. I tillegg ble 

det avgrenset slik for å sikre et skarpt fokus. Derfor er det også fokusert mest på de delene av 

dokumentene som mer spesifikt tar for seg voldtekt og bruk av straffereaksjoner. 

Lovproposisjonene, og også NOU-er, er sett som særlig sentrale dokumenter i analysen, fordi 

disse ofte er de mest detaljerte og bearbeidede dokumentene i saksgangen. Spesielt 

lovproposisjonene kan være en gunstig kilde, da disse lovforslagene er politiske dokumenter 

(mens NOU-er er utarbeidet av fagutvalg) som gjerne er utgangspunktet for de andre 

dokumentene videre i saksgangen. En innstilling for eksempel, er en stortingskomités 

vurdering av lovforslaget i proposisjonen, og videre tilrådinger til Stortinget. Boe mener 

lovproposisjoner gjennomgående sier «mer om hvordan ord og uttrykk i en lov skal forstås 

enn en Innst. L vil gjøre», fordi de er mer grundige og gjennomtenkt (2005, s. 137). 

3.3 Dokumenter og det skrevne ord  

Dokumenter, og skriftspråket generelt, er en viktig del av vårt samfunn. Skriftspråket kan 

hevdes å være «the single most important sign system ever invented on our planet” (Coulmas, 

1989, s. 3). Det moderne samfunnet har på mange måter også utviklet seg rundt skriftlige 
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aktiviteter, og et ikke-litterært moderne samfunn kan dermed betegnes nærmest som en 

motsetning (ibid., s. 4). Tekster er også tett tilknyttet makt, da det kan hevdes at all styring er 

avhengig av en spesifikk type språklig representasjon som fremstiller verden på en bestemt 

måte (Miller & Rose, 2008). Ifølge Trippestad, Meyer og Berge (2003) trengs det inngående 

tekstanalyser for å få øye på staten og makten i dagens samfunn, ettersom vi er blitt stadig 

mer underkastet tekstmakten, som er sammenvevd med samfunnets institusjoner og 

profesjoner. 

Det sosiale livet er individualisert. Den staten som styrer oss, er derimot 

avindividualisert. Vi har ikke lenger konger, hærførere, skatteinndragere, biskoper og 

liknende av det slaget vi kan peke på og si: Se der, der går makten. Vi møter staten i 

form av selvangivelsen, brev fra Statens lånekasse, rundskriv fra Trygdeetaten, 

informasjon fra skoleadministrasjonen, osv. Med andre ord: Makten taler gjennom 

tekster. Studiet av tekster gir oss god innsikt i denne spenningen mellom det 

individualiserte sosiale livet og den avindividualiserte statlige makten. Tekststudiet kan 

synliggjøre maktforhold som det ellers er vanskelig å gjennomskue (Trippestad et al., 

2003, s. 11). 

Samtidig som dokumenter er en viktig del av vår samfunnsform, og utgjør et rikt 

datamateriale, er det, ifølge både Prior (2003) og Scott (1990), likevel en tendens i 

forskningsmiljøet til å fokusere på tale eller menneskelig handling i form av intervju, 

spørreskjema eller observasjoner
4
 heller enn dokumenter og det skriftlige. Dette gjelder for 

studenter og helt ferske forskere, men også når det kommer til metodologisk litteratur og 

lærerbøker. Thagaards (2013) bidrag om kvalitativ metode for eksempel, vier i all hovedsak 

mest oppmerksomhet til intervju og deltakende observasjon. Hun beskriver hvordan analyse 

av foreliggende tekster gjerne fungerer som et supplement til observasjon og intervju (2013, s. 

13 og 61). En mangel på vitenskapelige bidrag om systematiske fremgangsmåter for å samle 

inn og analysere skriftlige kilder er det som både Prior og Scott (2003; 1990) vil forsøke å 

rette opp i med deres bidrag.  

[…] documents serve to constitute the events of which they form a part. In that respect 

they deserve parity of esteem with talk and behavior in the execution of the research 

process (Prior, 2003, s. 68).  

                                                 
4
 Både intervjuer, observasjoner og spørreskjemaer skrives som regel ned som del av databearbeidelse, og det 

kan derfor argumenteres for at også dette er skriftlige kilder. Den avgjørende forskjellen i denne 
sammenhengen handler likevel mer om dokumenter som allerede foreliggende kilder, som ikke er produsert 
som en del av det aktuelle forskningsprosjektet og som ikke (nødvendigvis) gjengir muntlig tale. 
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Muligens har tendensen til å overse skriftlige kilder sammenheng med at den kvalitative 

forskningstradisjonen, da særlig sosialantropologien, opprinnelig studerte samfunn der det 

nedskrevne hadde mindre betydning (Prior, 2003, i forordet). Prior finner det heller ikke 

usannsynlig at filosof Jacques Derrida har rett i at vestlige samfunn gir muntlig tale forrang 

over det skriftlige, som heller blir sett på som sekundært og underordnet. Dette kan henge 

sammen med måten å se dokumenter kun som et medium for menneskelig handling i stedet 

for som en aktør i sin egen rett (2003, s. 3), et perspektiv som blir anlagt i denne 

avhandlingen. Grunnpremisset her er derfor:  

[…] documents function not merely as simple repositories of facts and detail (about 

subjects), but actively structure the nature of subjects. Remember: documents are never 

inert, but enter into projects as independent agents (Prior, 2003, s. 91) 

Oppgaven vil videre følge resonnementet til Atkinson og Coffey (i Bryman, 2012, s. 554-555) 

der dokumentene ikke forstås som en slags ren speiling av den virkelige sosiale verden «der 

ute». Måtene de offentlige dokumentene tar for seg temaene voldtekt og strafferettslige tiltak 

blir i stedet forstått som en slags virkelighet i seg selv. Hva slags samfunnsforståelse, 

straffetilbøyelighet og retorikk gir dokumentene uttrykk for, og hva slags endringer medfører 

de? Dokumentene bør, ifølge denne tankegangen, forstås i lys av konteksten de er skapt i, hva 

teksten sikter mot å oppnå og hvem som er tiltenkte mottakere. De individuelle aktørene som 

produserer dokumentene er derfor på mange måter av begrenset betydning for denne 

oppgavens formål. Med bakgrunn i en slik dokumentforståelse er det tilstrebet å gripe den 

muligheten for innsikt som skriftlige kilder utgjør, ikke kun som et supplement til andre typer 

datamateriale, men som et fullstendig og tilstrekkelig empirisk grunnlag i seg selv. 

3.4 Dokumenter som kilde 

Et særpreg med dokumenter som kilde er at de allerede finnes uten forskerens innblanding, og 

at de er produsert for et annet formål enn det aktuelle forskningsprosjektet (Thagaard, 2013, s. 

62). Datamaterialet vil også være eksempel på det Halvorsen (2008, s. 114-116) kaller 

institusjonelle og offentlig kilder for prosessdata. Dette innebærer at dokumentene er 

produsert som del av den løpende aktiviteten i samfunnet, i mitt tilfelle lovgivningsprosessen. 

En ren praktisk fordel med denne typen offentlige dokumenter er tilgjengeligheten, ved at 

dokumentene er samlet, organisert og gjort lett tilgjengelig i digital form. Halvorsen påpeker 
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at fordelen ved foreliggende kilder er at innsamling gjerne krever lite tid og penger (2008, s. 

116). Likevel er det, som vist tidligere i kapitlet, ikke gitt hvilke dokumenter som skal inngå 

som del av datamaterialet, da dette er styrt av oppgavens formål og følgende analytiske og 

teoretiske valg. Innsamlingsfasen ved bruk av foreliggende kilder kan være nokså fleksibel, 

ved at nye kilder eller referanser hele tiden kan letes frem og supplere de allerede utvalgte. 

Selv om det kan være fordel med tilgang til slike store datamengder, er det her også viktig å 

arbeide ut fra fastsatte forskningsspørsmål for å finne en naturlig avgrensning og sikre et 

skarpt fokus.   

Videre kan det være nyttig å hele tiden kunne vende tilbake til det originale kildematerialet 

for å lese i lys av nye tolkninger eller teoretiske bidrag. Gjentatte lesninger er også mulig med 

hensyn til empiri fra for eksempel intervjuer, hvor innsikt oppnås som et resultat av en 

«kontekstuell, språklig, narrativ og pragmatisk» samtalerelasjon, der forsker og den 

intervjuede i fellesskap skaper kunnskap (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 37). Denne 

dynamikken innebærer mange muligheter for kunnskapsproduksjon. Samtidig innebærer det 

at innsamlingsfasen her kan være noe mer avgrenset til når intervjusituasjonen er avsluttet. I 

noen tilfeller kan det også være en viss risiko for at intervjueren kan ha påvirket empirien ut 

ifra ubevisste fordommer eller forutinntatthet. I så fall er det i praksis sjeldent mulig å gå 

tilbake til informantene for å stille informantene nye spørsmål eller spørre på en annen måte. 

Da de offentlige dokumentene som sagt er utarbeidet forut for og uavhengig av mitt prosjekt, 

er dette mulig her.  

En utfordring med denne type empiri kan derimot være at nettopp siden materialet er skapt for 

et annet formål enn for å belyse oppgavens problemstilling, kan det tenkes å svekke 

validiteten ved at empirien ikke nødvendigvis er relevant for de spesifikke 

forskningsspørsmålene (Halvorsen, 2008, s. 67-68). Følgelig har det vært avgjørende å hele 

tiden stille seg kritisk til egen forståelse og aktivt lete etter alternative tolkninger. Offentlige 

dokumenter på generell basis kan på noen måter også utgjør et utfordrende datamateriale på 

grunn av måten de er formulert og strukturert (Giertsen, 2001). På den ene siden kan de sies å 

være megetsigende ved at tekstene er svært detaljerte og punktvis arrangert. De oppgir 

mangfoldige utfordringer, så vel som foreslåtte tiltak og målsetninger. På en annen måte sier 

de også lite, ettersom de mange elementer og tiltak som er nevnt ikke nødvendigvis er satt i 

sammenheng med hverandre, slik at tiltak som muligens kan stå i motsetning til hverandre 

ikke blir problematisert i det hele tatt. Det er også selektivt hva som inkluderes i 
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dokumentene. Diskusjonen kan dermed bli mangelfull og ikke sammenhengende, men også 

fleksibel i den forstand at myndighetenes rygg alltid er dekket ved å ha flere ulike 

målsetninger å vise til i møte med kritikk (Giertsen 2001). Til tross for disse utfordringene er 

lovforarbeidene vurdert som en hensiktsmessig kilde for å undersøke straffeideologi i en 

bestemt samfunnsmessig kontekst, på et spesifikt felt.  

Som lovforarbeider er disse dokumentene nyttige for å kunne få tilgang til hvilken mening 

som ligger bak lovbestemmelsene, hva lovvedtak sikter mot å oppnå, samt hvilke praktiske 

forhold aktørene har tatt for gitt og tatt sikte på å regulere (Fleischer, 1998, s. 108). Til og 

med administrative rapporter, som gjerne fremstår som nokså nøytrale beskrivelser av 

hendelser og forhold, er formet av politisk kontekst og de kulturelle og ideologiske antagelser 

som ligger bak (Scott, 1990, s. 60). I tråd med en slik tilnærming, forstår Skilbrei (2012, s. 42) 

aktørene som er del av politikkutviklingen på prostitusjonsfeltet som bevisste utøvere, men 

som likevel må  forholde seg til de diskursene som er tilgjengelige innen den gitte tids- og 

kulturellspesifikke konteksten, noe som rammer inn hvordan et fenomen forstås og reageres 

på. Det er noe av dette som gjør diskusjonene rundt prostitusjonspolitikk og dens 

implementering som meningsfylte (Skilbrei, 2012, s. 46).  Et sentralt poeng hos Prior (2003, 

s. 10-16) er nettopp betydningen av det kollektive, og ikke kun det individuelle grunnlaget for 

dokumenters oppkomst og eksistens. Dokumenter er slik sett et sosialt produkt som følger 

gjeldende regler, gir uttrykk for strukturer og posisjonerer seg innenfor spesifikke diskurser. 

Derfor er det viktig å analysere de sosiale referansene i teksten - hvilke forståelser og 

forklaringer av sosiale fenomener og verden dokumentene drar fra.  

3.5 Vurdering av kildene 

Ifølge Halvorsen (2008, s. 115) er det særlig viktig å være kildekritisk med prosessdata, 

ettersom disse er produsert uten tanke på at forskeren skal kunne bruke dem. Derimot synes 

presisering kanskje å gjelde mer for historiske kilder enn lovforarbeidene dette prosjektet tar 

utgangspunkt i. For å vurdere datamaterialet for denne oppgaven er det tatt utgangspunkt i 

Scotts fire kriterier for å vurdere dokumenter som kilde: autentisitet, troverdighet, 

representativitet og mening (Scott, 1990, s. 19-35).  

Om kilden er autentisk eller ikke handler om dokumentet er det de utgir seg for å være (Scott, 

1990, s. 19-22). For eksempel at det ikke er forfalsket. Når det kommer til lovforarbeidene, er 
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dette del av de nasjonale myndighetenes offisielle, demokratiske aktivitet som følger en 

fastlagt saksgang, og hvor lovforslaget blir behandlet av mangfoldige aktører gjennom flere 

ledd. I tillegg er selve lovgivningsprosessen underlagt særskilte rettsregler (Bernt et al., 2007, 

s. 143). De offentlige dokumentene vurderes derfor til å være autentiske.  

De offentlige dokumentene er representative i den forstand at de er typiske eksempler av sitt 

slag (Scott, 2003, s. 24-28). Lovgivningsprosessen følger som sagt en nokså fast saksgang, og 

de ulike typer dokumenter er utformet etter en standard struktur.  De fremstår derfor å være 

representative for denne type dokumenter. Et problem i denne forbindelsen er, ifølge Scott, at 

det sjeldent finnes en fullstendig uttømmende indeks over alle de relevante dokumentene, og 

at mange kilder går tapt med tiden. Likevel er det her liten grunn til å tro at dokumenter i form 

av lovforarbeider har blitt unndradd offentligheten eller forsvunnet. Dette betyr dog ikke at 

det lar seg gjøre å lage en uttømmende liste over alle «relevante dokumenter», da dette er et 

relativt spørsmål avhengig av definisjoner og avgrensninger. I tillegg innebærer de offentlige 

dokumentene en høy grad av det Kristeva betegner «intertekstualitet», det vil si at meningen 

til en enkelt tekst er betinget av dens forhold til andre lignende tekster (i Prior, 2003, s. 124). 

Av dette følger det i teorien mulighet for en uendelig serie av stadige referanser til flere 

tekster og ytre forhold.  

Troverdigheten til en dokumentkilde beror på at de ikke inneholder feil eller forvrengninger i 

beskrivelser, på grunn av manglende oppriktighet (Scott, 1990, s. 22-24). Det er lite grunnlag 

for å tro at myndighetene bevisst forfalsker de faktiske forhold de beskriver i dokumentene. 

Dog har lovforarbeidene som formål å få vedtatt lovforslag på Stortinget, og kan dermed 

forventes å vinkle sine fremstillinger i tråd med gjeldene politikk for lettere å oppnå dette. 

Scott mener at mange offisielle dokumenter er påvirket av den politiske gevinsten ved å 

presentere ett synspunkt fremfor et annet, og ved å fremstille politisk «propaganda» som 

genuin informasjon (1990, s. 23). Uansett om dette kunne tenkes å ha hatt noen innvirkning 

på innholdet i de offentlige dokumentene i denne oppgaven, er det nettopp argumentasjonen 

og legitimeringen bak de aktuelle lovforslagene som er interessepunktet for denne studien. 

Offentlige dokumenter kan hevdes å være interessante «precisely because of the biases they 

reveal» (Bryman, 2012, s. 550). Som det ble diskutert ovenfor blir ikke dokumentene 

betraktet simpelthen som et medium for beskrivelser av virkelige sosiale forhold «der ute», 

men som en slags virkelighet i seg selv.  
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Til slutt må dokumentets mening vurderes (Scott, 1990, s. 28-35). Først og fremst er det 

nødvendig å kunne forstå den bokstavelige betydningen av innholdet i et dokument, at det 

som helt konkret står der er tydelig og klart. Med unntak av utfordringene med språklige 

tunge formuleringer, samt innviklet struktur og referering som allerede er diskutert ovenfor 

(se Giertsen, 2001), er det ikke noe utstrakt problem å få fatt på den bokstavelige meningen i 

lovforarbeidene.  

Videre er det nødvendig å prøve å oppnå en mer generell forståelse av hvordan det konkrete 

innholdet henger sammen med konteksten dokumentet er produsert i. Dette for å vurdere 

meningen mer helhetlig. De offentlige dokumentene er allerede bemerket å være tett 

forbundet med hverandre, og dokumenter bør studeres som sosialt situerte produkter. «It 

follows that ’meaning’ is not something to be discovered, it is something to be produced. 

Indeed, there can never be a final, once-and-for-all interpretation of anything» (Prior, 2003, s. 

112). Utgangspunktet i dette prosjektet er således å tolke dokumentene i lys av herskende 

straffeideologier og mer generelle samfunnsforhold. 

Mening blir i denne sammenheng forstått som noe som blir produsert i sosial samhandling, 

betinget av spesifikke sosiale og kulturelle forhold, og er derfor ikke en passiv ting som 

venter på å bli «oppdaget» innen en enkelt tekst, isolert sett. Et lignende poeng fremmes av 

Kvale og Brinkmann, som bruker metaforene gruvearbeider og reisende for oppfatningen av 

hvordan intervjuere tilegner seg kunnskap - som henholdsvis kunnskapsinnhenting eller 

kunnskapskonstruksjon (2009, s. 67). Denne oppgaven heller mer mot en 

sosialkonstruktivistisk tilnærming, der målet med analysen ikke vil være å finne frem til 

«sannheten», men å analysere fremstillingen av den sosiale verdenen som et selvstendig felt. 

Sosialkonstruktivisme går ut fra at all kunnskap er diskursivt produsert og at det derfor ikke er 

mulig å finne nøytrale fakta som ikke er sosialt, kulturelt og historisk betinget. Kunnskap er 

med andre ord kontekstavhengig i en bred forstand (Winther Jørgensen & Phillips, 2002, s. 

175). Med dette som bakgrunn søker oppgaven å undersøke hvordan voldtekt blir beskrevet 

og sett på som fenomen og problem, i tillegg til hvordan straffens rolle og funksjon blir 

forstått og diskutert i forhold til dette. Hvordan kommer straffeideologi til uttrykk her? 
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3.6 Forskningsetiske vurderinger  

Å komme frem til ny kunnskap og refleksjon er en viktig del av forskningen, og samlet 

innehar forskning på denne måten en sentral posisjon i samfunnet (Alver & Øyen, 1997, s. 40-

42). Samtidig er det derfor også viktig å reflektere over ansvaret for å utføre denne 

forskningen på en oppriktig og redelig måte, både av hensyn til forskningsmiljøet og til 

samfunnet for øvrig (NESH, 2016; Alver & Øyen, 1997). Ifølge Lee har «the ethical, political 

and legal aspects of research […] become increasingly salient» (1993, s. 16).  Dette mener 

han kan forklares gjennom økt fokus på hensynet til individer og grupper som blir berørt av 

forskningsopplegg, i tillegg til at forskningen i større grad tar for seg store sosiale problemer 

av en global skala som gjelder mer private og /eller avvikende samfunnsforhold. De etiske 

sidene ved forskningsprosessen, og dens potensielle innvirkninger i en større samfunnsmessig 

kontekst, er noe som i ytterste konsekvens har blitt tydeliggjort av nazistenes medisinske 

forskning på levende mennesker i fangeleirene (Alver & Øyen, 1997, s. 13).  

For å sikre at denne avhandlingen er etisk forsvarlig er de forskningsetiske retningslinjene, 

utarbeidet av De nasjonale forskningsetiske komiteene, lagt til grunn for arbeidet (NESH, 

2016). Oppgaven tilstreber en vitenskapelig redelighet gjennom «å opprettholde og etterleve 

god vitenskapelig praksis» (NESH, 2016, s. 29). Dette er blant annet søkt gjennom en god 

henvisningspraksis ved å referere tydelig til annen litteratur og forskning som blir anvendt 

(idid., s. 27-28). Videre har det vært viktig å tydeliggjøre skillet mellom hva som stammer 

direkte fra det empiriske utvalget for avhandlingen, og hva som er tolkninger og 

kontekstualisering av materialet. Å være kildekritisk, som drøftet ovenfor, er en del av en 

etisk forskningsprosess og kunnskapsformidling. Videre imøtekommer studien også de etiske 

retningslinjene om å gjøre datamaterialet tilgjengelig, slik at det kan gjenbrukes og 

etterprøves (NESH, 2016, s. 29). Rådataen for det som utgjør det empiriske materialet for 

denne oppgaven er offentlig og svært lett tilgjengelig i digital form, samtidig som det ikke er 

tilknyttet hensyn til personvern og konfidensialitet til dokumentene. 

Som sagt er det straffeideologi som er fokuset i denne oppgaven. Samtidig er det 

voldtektsfeltet som er det empiriske nedslagsfeltet. Seksuelle overgrep som voldtekt kan 

vurderes som et sensitivt tema, da dette er et felt som gjerne vil være «emotionally charged», 

og som det derfor kan være grunn til å ta hensyn til (Lee, 1993, s. 6). Ifølge de 

forskningsetiske retningslinjene bør forskningen «ta hensyn til mulige negative konsekvenser 

for tredjepart» (NESH, 2016,s. 19). Det er likevel ikke en sårbar gruppe som er i fokus i 
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denne oppgaven, ettersom det er det kriminalpolitiske som her er studieobjektet. Som det har 

blitt berørt ovenfor, er aktørperspektivet på generell basis på mange måter også underordnet i 

denne studien. Det er det diskursive og sosialt situerte ved disse dokumentene som er av størst 

interesse. Videre er lovforarbeidene offentlige dokumenter som er del av en demokratisk 

prosess, og den kriminalpolitiske utviklingen på voldtektsfeltet er slik sett allerede en del av 

den offentlige samtalen, noe som denne oppgaven kan være et bidrag til. 

3.7 Analytisk tilnærming 

Analyse er prosessen der det blir forsøkt å identifisere typiske mønster eller tendenser i 

tekstene (Grønmo, 2004, s. 246). Analysen i denne oppgaven ble innledet av en 

impresjonistisk preget gjennomgang, noe som innebærer at forskeren leser «gjennom de 

tekstene som skal analyseres, og danner seg et inntrykk av hva som er sentralt eller typisk. 

(Grønmo, 2004, s. 246). Dermed legges det også til rette for oppdagelse av overraskende eller 

spesielle tendenser. I neste omgang vil dette så bearbeide «i forskerens bevissthet» (ibid.).  

Som et første steg, ble stoffet raskt gjennomgått i et forsøk på å kategorisere materialet etter 

nokså grove kategorier som dukket opp gjennom lesningen, i tillegg til å ordne datamaterialet 

etter temaer fra førforståelse og det teoretiske rammeverket forut for empirien.  En 

kategorisering vil slik kunne gi en bedre oversikt over dataene (Thagaard, 2013: 173).   

Oppgaven tar sikte på å undersøke et pønologisk teoretisk rammeverk ved å ta for seg 

området vedrørende seksuallovbrudd. Sånn sett går oppgaven på mange måter ut fra et 

spesifikt teoretisk utgangspunkt, som dataene så analyseres i lys av. Selv om en slik teoretisk 

lesning kan trekke inn nye kontekster, advarer Kvale og Brinkmann om at dette også kan føre 

til ensidige fortolkninger (2009, s. 241-245). For å motvirke dette kan en konstant prøve å 

posisjonere seg i en kritisk posisjon som prøver å motbevise egen tolkning. I tillegg bør en 

reflektere godt over egen førforståelse og gjøre de analytiske spørsmålene eksplisitte.  

Å ta utgangspunkt i teorier som så blir konfrontert med innsamlet data blir kalt en deduktiv 

tenkemåte (Halvorsen, 2008, s. 24). Det motsatte, å utvikle teori utfra empirien, blir kalt 

induksjon. Widerberg (2001, s. 126-127) hevder at den empirinære, induktive 

fremgangsmåten er å foretrekke i de fleste kvalitative studier, og synes å begrunne dette i en 

slags motvekt til positivistisk vekting av teoretisk posisjonering i kvalitativ forskning. Likevel 

kommer det også frem at en kombinasjon av begge fremgangsmåtene både er vanlig og 
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anbefalt. Også ifølge Thagaard (2013, s. 193) er det normalt med en slik veksling mellom å 

utvikle perspektiver ut fra data og å gå ut fra overordnede teoretiske perspektiver.  

Med bakgrunn i den nevnte advarselen om ensidige fortolkninger og faren for å «tvinge» 

empirien til å passe teoriene, etterstreber analysen også en viss grad av induktiv tilnærming. 

Dermed er det forsøkt å holde et åpent sinn i lesningen av empirien, for å kunne oppdage 

eventuelle nye mønstre og sammenhenger som ikke går ut fra teoriene. Likevel er analysen i 

stor grad formet av problemformuleringen som avhandlingen tilsikter å belyse. Da denne 

impliserer en undersøkelse av visse teoretiske antagelser, er det i hovedsak en teoretisk 

lesning som er vurdert som mest hensiktsmessig. Det har likevel også blitt aktivt søkt etter 

sammenhenger som kan gå imot det teoretiske utgangspunktet eller knyttes til alternative 

forklaringer. 
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4 Lovforarbeidenes institusjonelle ramme 

For å undersøke straffeideologi ved hjelp av de politiske prosessene som er bakgrunn for 

lovendringene for seksuallovbrudd, er det en fordel å forstå sammenhengen som disse 

prosessene inngår i. Før det blir gått nærmere inn på de konkrete prosessene, vil det derfor bli 

kort redegjort for den større, samfunnsmessige konteksten som disse lovforarbeidene er en del 

av. 

4.1 Rettsregler i en rettsstat 

I en rettsstat som Norge er det en avgjørende grunntanke at samfunnet skal reguleres gjennom 

et rettssystem, for å sikre et ordnet og trygt samfunn der enkeltindividet er beskyttet mot 

maktovergrep fra staten (Bernt et al., 2007, s. 143). Disse rettsreglene skal også binde 

statsmakten, noe som er en del av prinsippet om at ingen er hevet over loven. Også 

myndighetene må derfor følge lovene når de utøver sin styringsmakt (ibid., s. 146-149).   

4.1.1 Rollefordeling mellom Stortinget og domstolene 

Maktfordelingsprinsippet innebærer at statsmakten i Norge er delt mellom tre separate og 

selvstendige organer; Stortinget som den lovgivende makt, regjering og forvaltningen som 

den utøvende og domstolene som den dømmende (Bernt et al., 2007, s. 151). En slik 

rollefordeling er ment å sikre maktbalanse, og hindre maktkonsentrasjon og misbruk. 

Fordelingen mellom den lovgivende og den dømmende makten kan fremstilles slik: 

Stortinget og domstolene har hver sin oppgave innen strafferetten: Legalitetsprinsippet 

innebærer at Stortinget ved lov fastsetter hva som er straffbart. Domstolenes oppgave er 

å avgjøre om de forhold som bringes inn for retten, rammes av et straffebud, og i tilfelle 

å utmåle en passende straff (Matningsdal, 2002, s. 569). 

Den norske straffeloven opererer typisk med vide strafferammer, noe som gir domstolene en 

stor grad av skjønnsutøvelse i straffeutmåling (Johs. Andenæs et al., 2004, s. 438).  Likevel er 

det også slik at domstolene av lojalitet til lovgiver bør ta hensyn til lovgivers generelle 

signaler om hvor straffenivået bør ligge (Matningsdal, 2002, s. 584). I siste instans er det dog 

Høyesterett som står for den «endelige fastsettelse av innholdet av gjeldene rett» (Skoghøy, 

2015, s. 287). 
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Formålet med domstolenes mulighet til å tilpasse straffeutmålingen etter konkrete vurderinger 

i det enkelte tilfelle kan på den ene siden være individualpreventivt, ved å gi reaksjoner som 

kan få lovbryter på rett kjøl (Johs. Andenæs et al., 2004, s. 376). På den andre siden kan det 

også være ment til å sikre at reaksjonen står forholdsmessig i forhold til lovbruddets grovhet 

og gjerningspersonens skyld (ibid.). 

4.1.2 Rettskildefaktorer  

Ved første tanke kan det kanskje virke som om det eneste vi trenger i en rettsstat er 

Stortingets lover (Fleischer, 1998, s. 68-69). På hvilke måte retten styrer samfunnet på er 

derimot ikke alltid gitt, men basert på tolking av ulike rettskilder, også kalt rettskildefaktorer.
5
 

Rettskildefaktorene beskriver Fleischer (1998, s. 68) som «de lover, sedvaner og andre kilder 

som avgjør hva rettsreglene i samfunnet går ut på», altså de forskjellige momentene som blir 

brukt for å avgjøre hvordan rettssystemet kan bli anvendt. De viktigste rettskildefaktorene er 

riktignok selve lovene, altså lovteksten. Listen over andre rettskildefaktorer er ikke definitiv, 

men består gjerne av blant annet lovforarbeider, rettspraksis, reelle hensyn og folkeretten (se 

Bernt et al., 2007, s. 217-224; Fleischer, 1998, s. 69-75).  

Selv om det ikke er den eneste mulige rettskildefaktoren, er lovtekster likevel viktige verktøy 

for jurister i rettsanvendelsen. I denne oppgaven er det straffelovens bestemmelser om 

seksuallovbrudd som er relevante. Likevel er det ikke selve lovteksten, men lovforarbeider 

knyttet til endringer i straffelovgivningen for voldtekt som er kildematerialet. Som det ble 

diskutert i forrige kapittel, er dette fordi undersøkelsen av hvordan straffeideologi kommer til 

uttrykk, trolig vil bli belyst bedre ved å finne kilder som kan gi mer dekkende beskrivelser av 

hvorfor lovteksten er blitt som den er, og hvilke argumenter og legitimeringer som ligger bak. 

Kilder av denne typen er funnet i form av lovforarbeider (Bernt et al., 2007, s. 242). 

4.1.3 Lovforarbeider 

Fleischer (1998, s. 112) forklarer lovforarbeider simpelthen som det som går forut for 

bindende tekst. Det er «de dokumentene som utarbeides på veien frem til vedtakelsen av et 

lovvedtak eller annen regeltekst» (Bernt et al., 2007, s. 240). Disse dokumentene har altså 

                                                 
5
 Terminologien «rettskilde» har blitt kritisert for å fremme en overforenklet og statisk forståelse av 

rettsanvendelse. Se Bernt et al. (2007, s. 214-226) for en mer utfyllende beskrivelse. Presiseringen er ikke 
vurdert å være av avgjørende betydning for formålet ved denne oppgaven. Derfor vil det lignende, men noe 
tilpassede begrepet «rettskildefaktor» bli anvendt.  
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kommet i stand gjennom, og er således også del av, den politiske prosessen for å skape nye 

lover og endre på de eksisterende. I tillegg kan de forstås som en måte å kommunisere, blant 

annet til domstolene og til samfunnet generelt, hvordan kriminalitet og andre 

samfunnsproblemer bør forstås og håndteres. Med andre ord kan det sies at disse 

dokumentene er nokså sentrale aktører i kriminalpolitikkens utvikling, som drøftet i kapittel 3. 

For Fleischer er det avgjørende ved disse dokumentene nettopp det at de er knyttet til selve 

lovgivningsprosessen, og er således en del av grunnlaget for lovvedtaket (1998, s. 112). 

Derfor bør de, etter hans mening, bli tillagt vekt ved lovfortolkning, til tross for at de ikke er 

bindene. Forarbeidene kan bidra til å forstå hvilken mening som ligger bak den enkelte 

paragraf og hva lovgiver har villet oppnå med vedtaket. I tillegg tydeliggjør de hvilke reelle 

forhold som blir tatt for gitt, og som det tas sikte på å regulere (ibid., s. 108). Lovforarbeidene 

kan slik bli sett på som «lovgiverviljen» (Bernt et al. 2007, s. 241 og Fleischer 1998, s. 112).  

På den andre siden er det ikke helt enkelt å se forarbeidene som en ren «vilje til lovgiver» 

(Bernt et al., 2007, s. 242-244). Dette fordi prosessen frem til et lovforslag ofte er nokså lang, 

og består av flere trinn av utrednings- og beslutningsprosesser som mangfoldige aktører 

medvirker til. I tillegg er Stortinget, som lovgiver med demokratisk legitimitet, ikke så direkte 

involvert i alle etapper som det kanskje kan fremstå, da mye av arbeidet skjer på embetsmann- 

og tjenestemannsnivå. Likevel er dokumentene av stor praktisk betydning, og inneholder en 

stor grad av faglig kompetanse og kunnskap (ibid.). Videre kan en også regne med at 

dokumentene tar sikte på en lojal gjengivelse av den politiske ledelses intensjoner i store trekk 

og at lovgiver vil gi uttrykk for eventuelle uoverensstemmelser med intensjonen hvis det 

forekommer (Bernt et al., 2007, s. 242-244 og Fleischer 1998, s. 112). Som redegjort for i 

forrige kapittel vil de offentlige dokumentene bli forstått og analysert som sosiale produkter, 

heller enn resultatet av individuelle aktørers meninger og intensjoner. 

4.1.4 Saksgangen frem til lovvedtak 

Saksgangen for lovforarbeid, forut for et lovvedtak innen straffelovgivningen, består som sagt 

av flere ledd som bygger på hverandre. I det følgende vil det bli gitt en nærmere beskrivelse 

av de enkelte dokumenttypene, samt deres funksjon og plassering i saksgangen. Det følger av 

Grunnlovens §§ 76-79 at det er Stortinget som er den formelle lovgiver i Norge (Fleischer, 

1998, s. 69). Derimot skjer lovendringer som regel på grunnlag av forslag fra regjeringen 

(Bernt et al., 2007, s. 83), og frem til vedtakelse i Storting og sanksjonering av Kongen i 
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statsråd er det mange involverte aktører. Fremstillingen av saksgangen i det følgende er basert 

på Bernt et al. (2007, s. 82-86), Bertnes et al. (2012, s. 38-41) og Stortinget.no (2015a, 

2015b). 

Regjeringen har altså hovedsakelig rollen som initiativtaker til et lovforslag. Som regel, men 

ikke nødvendigvis, starter prosessen med at regjeringen setter ned et ekspertutvalg til å greie 

ut om et bestemt område eller en spesifikk problemstilling. Bakgrunnen for å sette ned et 

utvalg kan variere. Formelt kan det for eksempel være en forespørsel fra Stortinget eller et 

forslag fra Stortingsrepresentanter. Det også mulig å tenke seg litt mindre offisielle og kanskje 

noe mer bakenforliggende årsaker til at prosessen blir satt i gang. For eksempel et sterkt 

mediefokus, oppfatninger av hvilke tiltak som vil tiltrekke seg velgere eller press fra diverse 

interessegrupper. Utvalget leverer en rapport eller utredning som ofte blir publisert i serien 

Norske offentlige utredninger (NOU).  Denne blir så sendt ut på høring til utvalgte 

organisasjoner og instanser som kan gi sin tilbakemelding til forslaget. Tilbakemeldingene 

blir da som regel inkludert i de påfølgende arbeidene. 

Neste steg er at regjeringen fremmer sitt lovforslag til Stortinget
6
. I de tilfellene der det 

foreligger en NOU, vil regjeringen bygge på redegjørelser og forslag derfra. Regjeringen er 

likevel ikke bundet av forslagene. Regjeringens lovforslag blir utarbeidet av det aktuelle 

departementet i form av en lovproposisjon
7
. En endring som trådte i kraft i 2009 kan her 

kompliserer fremstillingen av saksgangen noe. Før 1. oktober 2009 var nemlig Stortinget delt 

i to kamre som behandlet lovforslag, først i Odelstinget og så i Lagtinget. Etter endringen 

trådde i kraft blir lovforslaget i stedet behandlet av Stortinget i plenum over to omganger med 

minst tre dager imellom (i tillegg til en tredje gang hvis forslaget ikke blir godtatt ved 

andregangsbehandling). Lovproposisjoner før 2009 blir derfor kalt Odelstingsproposisjoner, 

forkortet Ot.prp., mens de nå kalles Proposisjon til Stortinget, og er forkortet til Prop. L.  

Før Stortingsbehandlingen, blir lovforslaget sendt til den av stortingskomiteene som tilhører 

det aktuelle feltet, som for denne oppgaven vil være Justiskomiteen. Komiteen kommer med 

eventuelle kommentarer eller endringsforslag, og avgir så en innstilling til Stortinget (Innst. 

S.). Før endringene i 2009 ble den kalt innstilling til Odelstinget (Innst. O.) 

                                                 
6
 Ved dette trinnet er det også mulig for en stortingsrepresentant å fremme lovforslag på eget initiativ. 

7
 En proposisjon kan også være forslag til stortingsvedtak (Prop. S) eller til både lovvedtak og stortingsvedtak 

(Prop LS). Teksten kan også være en rapport om arbeid (Stortinget.no, 2015a) 
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Til slutt blir lovforslaget behandlet og debattert over i to omganger av Stortinget i plenum (tre 

ganger hvis forslaget ikke blir akseptert i andregangsbehandlingen), før loven kan bli endelig 

sanksjonert av Kongen i statsråd. 

Figur 2: Saksgang ved lovvedtak 

Saksgangen frem til et lovvedtak i straffeloven   

Norsk Offentlig Utredning  (NOU)
8
 

 

Utredning med redegjørelse og anbefalinger fra 

et ekspertutvalg satt ned av regjeringen. 

Før 2009: Odelstingsproposisjon (Ot. Prp.) 

Etter 2009: Lovproposisjon (prop. L) 

 

(eventuelt kan Stortingsrepresentant også 

fremme lovforslag kalt dokument 8) 

Regjeringens lovforslag, utarbeidet av 

justisdepartementet, som blir sendt til Stortinget, 

før 2009 til Odelstinget.  

Etter 2009: Innstilling til Stortinget (Innst. L) 

Før 2009: Inntilling til odelstinget (Innst. O)  

Justisdepartementets innstilling, som 

inneholder merknader til lovforslaget og videre 

anbefalinger til Stortinget, før 2009 til 

Odelstinget. 

 

 

Før 2009:Besl. O 

Etter 2009: Lovvedtak 

Stortinget behandler lovforslaget og fatter 

lovvedtak, før 2009 Odelstinget, etter 2009 i 

plenum. 

Stortinget, før 2009 Lagtinget, behandler 

lovforslaget en andre gang, med evt. merknader.  
Loven blir endelig sanksjonert av Kongen i 

statsråd. 

                                                 
8
 Foreligger ofte, men ikke alltid, derav den stiplede linjen. 
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5 Den kriminalpolitiske utviklingen for 

voldtekt 

I dette kapitlet blir det gitt en fremstilling av den kriminalpolitiske utviklingen vedrørende 

lovgivningen for seksuallovbrudd generelt, men med hovedfokuset avgrenset til voldtekt. En 

slik sammenfatning vil bidra til å gi en tydeligere oversikt over de forskjellige og delvis 

sammenflettede prosessene som har funnet sted de seneste årene, og på denne måten klargjøre 

utviklingen i sin helhet. Først vil hele utviklingen bli presentert kort og i grove trekk, og 

deretter sett opp mot arbeidet med å utarbeide ny straffelov. 

5.1 Innledende presentasjon av hovedendringene 

Som det ble vist i kapittel 3, er det identifisert to hovedprosesser vedrørende 

kriminalpolitikken på voldtektsfeltet, samt en tredje som er tett forbundet med den siste. Det 

er den samme oppdelingen og kronologiske gangen som vil bli fulgt i fremstillingen her. 

Samtidig skal vi se at disse prosessene også er del av ett og samme felt, og derfor med fordel 

kan ses i sammenheng med hverandre, og de bredere tendensene på feltet.  

Den første hovedendringen denne oppgaven tar for seg innledes med 

Seksuallovbruddsutvalgets utredning (NOU 1997:23). På bakgrunn av en omfattende 

gjennomgang av lovverket som tar for seg seksuallovbrudd og -forseelser, inneholder 

utredningen forslag til flere endringer av straffebestemmelsene på dette området. Utvalget er 

satt ned som et underutvalg av Straffelovkommisjonen, som har i oppgave å utarbeide forslag 

til en ny straffelov. Seksuallovbruddsutvalgets utredning blir fulgt opp av justisdepartementet 

i deres revisjonsforslag der noen forslag videreføres, noen blir endret og flere elementer blir 

tilføyd (Ot. prp. nr. 28 (1999-2000)). Etter komitébehandling (Innst. O. nr. 92 (1999-2000)) 

fatter Stortinget vedtak om en omfattende lovendring for lovbestemmelsene om 

seksuallovbrudd i straffeloven av 1902 (Besl. O. nr. 104 (1999-2000)).  

Den andre hovedprosessen leder opp til vedtakelsen av den spesielle delen i den nye 

straffeloven av 20. mai 2005, deriblant kapittel 26 om seksuallovbrudd som er av interesse her 

(Besl. O. nr. 88 (2008–2009)). Straffelovkommisjonens delutredning VII, som er 

utgangspunktet for arbeidet med å utforme bestemmelsene som tar for seg de straffbare 

handlingene, inneholder først og fremst utkast til den nye straffelovens alminnelige del, men 
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også overordnede prinsipper for blant annet kriminalisering og strafferammer, samt «skisser 

til kapitler og bestemmelser som foreslås lagt til grunn ved utarbeidingen av lovutkast til 

straffelovens spesielle del» (NOU 2002: 4, s. 5). Disse drøftelsene og skissene blir så tatt opp 

igjen i justisdepartementets påfølgende lovforslag til den endelige utformingen av 

lovbestemmelsene i den nye straffeloven (Ot.prp. nr. 22 (2008-2009)).  

Da straffeloven av 2005 ikke vil ikraftsettes med en gang, søker regjeringen å realisere noen 

av endringene som har blitt vedtatt i den nye straffeloven, nærmere bestemt straffeskjerpelser 

for drap, annen grov vold og seksuallovbrudd, i den gjeldende straffeloven fra 1902, før den 

nye straffeloven trer i kraft (Prop. 97 L (2009-2010)). 

5.2 Arbeidet med ny straffelov 

Endringene som her blir identifisert er på ulike måter koplet til arbeidet med å utforme ny 

straffelov. Arbeidet med en ny straffelov er samtidig også en del av den bredere 

kriminalpolitiske utviklingen, og bør derfor ikke forstås som en uavhengig prosess.  

Straffelovkommisjonen ble nedsatt allerede i 1980, med det vide mandatet å lage skisse til en 

helt ny straffelov (NOU 1997:23, s. 13-15). Kommisjonen avla til sammen åtte 

delutredninger, enten selv, slik som NOU 2002: 4, eller gjennom et underutvalg med felles 

sekretariat, slik som Seksuallovbruddsutvalgets NOU 1997: 23. Ifølge Myhrer (2008, s. 3) 

kan disse utredningene deles opp i tre undergrupper. Den første gruppen utredninger er av 

mest generelle art, og danner grunnlaget for den nye straffelovens alminnelige del. Dette 

gjelder delutredningene I, V og VII (NOU 1983: 57; NOU 1992: 23; NOU 2002: 4). Den 

andre gruppen er delutredning II, III og IV (NOU 1984: 31; NOU 1989: 11; NOU 1990: 5) 

som tar for seg ulike emner innenfor straffelovens alminnelige del. Den siste gruppen er 

delutredning VI og VIII (NOU 1997:23; NOU 2003: 18). De er utarbeidet av selvstendige 

utvalg tilknyttet Straffelovkommisjonen gjennom felles sekretariat. Begge to omhandler 

emner fra straffelovens spesielle del – seksuallovbrudd og rikets sikkerhet. 

I lys av dette påpeker Myhrer (2008, s. 3-5) hvor grundig og omfattende den alminnelige 

delen av straffeloven har blitt utredet, mens utredningen av den spesielle delen, som tar for 

seg de straffbare handlingene, er delvis overfladisk og tilfeldig. Det er kun seksuallovbrudd 

og rikets sikkerhet som har vært gjenstand for grundig drøftelse med forslag til konkrete 

straffebestemmelser. Myhrer (2008) viser til delutredning VII der Straffelovkommisjonen 
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presiserer at deres mandat ikke blir fullført med denne utredningen, blant annet fordi det ikke 

er blitt utformet lovutkast til den spesielle delen, men i stedet kun «kapittelskisser» (NOU 

2002: 4, s. 36). Kommisjonen ba om mer ressurser til videre arbeid, men ble avvist. 

Derimot, når det kommer til lovgivningen for seksuallovbrudd spesifikt, foreligger det altså 

her en egen utredning (NOU 1997:23). I tillegg inneholder NOU 2002: 4 også kapitler om 

mer overordnede prinsipper, i tillegg til drøftelser av inndeling og organisering av 

straffebudene. De sidene er, ifølge Myhrer, «de mest spennende og nytenkende av de vel 

1600 sider som de åtte delutredninger utgjør» (2008, s. 4), og kan derfor også benyttes som 

grunnlag for den spesielle delen av straffelovgivningen.   

I 1994 ble nye medlemmer av Straffelovkommisjonen utnevnt, som da skulle konsentrere seg 

mer om den spesielle delen, altså den som omhandler de enkelte straffebudene (NOU 

1997:23, s. 13-15). I den sammenhengen kom justisdepartementet også med noen mer 

utdypende retningslinjer til prosessen videre. I arbeidet med den spesielle delen var det særlig 

viktig med språklig forenkling og modernisering, at loven ble gjort oversiktlig og lett 

tilgjengelig, at foreldede/overflødige straffebud ble fjernet eller endret, at det ble vurdert 

behovet for nye straffebestemmelser og hvor strengt de ulike straffebudene bør behandles 

(ibid., s. 14). I forbindelse med straffenivået blir det påpekt at straffebudene må veies opp mot 

hverandre og at hensynet til rettferdighet er viktig.  

Den andre hovedprosessen, som leder opp til utformingen av den nye straffelovens spesielle 

del, er den som mest opplagt er en del av utarbeidelsen av den nye straffeloven. Også den 

første hovedprosessen er nokså tydelig knyttet til dette arbeidet, da Seksuallovbruddsutvalget 

som var tildelt oppgaven å revidere straffelovens sedelighetskapitler blir nedsatt som 

underutvalg av Straffelovkommisjonen. Likevel kan denne revisjonen av sedelighetskapitlene 

også sees som en relativ selvstendig prosess som tar sikte på å revidere et område i 

lovgivningen der grunnlaget ble utformet nesten 100 år tilbake i tid, men der det har skjedd 

store samfunnsendringer. Videre, ettersom Straffelovkommisjonens forslag til den spesielle 

delen av den nye straffeloven virker å ligge langt frem i tid, forholder 

Seksuallovbruddsutvalget seg først og fremst til den gjeldende straffeloven av 1902. Den 

påfølgende lovrevisjonen vedtas dermed som endringer i straffeloven 1902 (Besl. O. nr. 104 

(1999-2000)). Når den nye straffeloven blir utformet skjer det heller ikke uavhengig av den 

gamle straffeloven og revisjonen som har vært med å forme den. Det følger av 

Straffelovkommisjonens uttalelse:  
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En revisjon av straffelovgivningen innebærer et stort arbeid. Det ville ikke være 

praktisk mulig å foreta inngående vurderinger av kriminaliseringsspørsmålet for alle 

tenkelige handlingstyper. Ved vurderingen av hvilke handlinger som skal være belagt 

med straff, vil det da være naturlig å ta utgangspunkt i gjeldende rett (NOU 2002: 4, s. 

86). 

5.3 Første hovedendring: revisjon av 

sedelighetsbestemmelsene i straffeloven av 1902 

5.3.1 Seksuallovbruddsutvalget 1997 

I 1995 bestemmer Stortinget å be «Regjeringen iverksette en snarlig revisjon av 

sedelighetskapitlene i straffeloven i tråd med intensjonene i Innst. S. nr. 206 for 1994-95» 

(NOU 1997:23, s. 3). Innstillingen det vises til er Justiskomiteens behandling av et 

representantforslag fra Jan Simonsen i Fremskrittspartiet om lovendringer for å oppnå 

«vesentlig strengere straff for voldtektsforbrytelser» (Innst. S. nr. 206 (1994-1995), s. 1). 

Justiskomiteen avviste riktignok forslaget fra Simonsen, men noe av det konkrete 

utgangspunktet for innstillingen, og derfor også for det som senere skulle bli 

Seksuallovbruddsutvalget, var likevel et krav om skjerpede straffer for voldtekt. Forslaget om 

straffeskjerpelsene begrunner Simonsen blant annet med de omfattende skadevirkningene 

voldtekt kan forårsake, frykten disse overgrepene innebærer for mange kvinner og uttalelser 

blant annet Riksadvokaten har gjort i media om at normalstraffenivået for voldtekt ikke er i 

samsvar med overgrepets karakter (ibid., s. 2). 

Justiskomiteen viser til at sedelighetskapitlet fra straffeloven 1902, til tross for visse 

endringer, ikke lenger er i tråd med dagens rettsoppfatning (Innst. S. nr. 206 (1994-1995)). 

Dette gjelder særlig oppfatningen om at seksuelt samvær skal være basert på frivillighet 

mellom de impliserte partene, noe som blir sett på som viktig for kvinners rettsstilling. 

Dessuten vises det til at Straffelovkommisjonen på det tidspunktet allerede er i gang med 

forberedelsene til å utforme en helt ny straffelov, og at sedelighetslovbrudd i den 

sammenhengen burde bli prioritert. 

På bakgrunn av dette setter regjeringen ned Seksuallovbruddsutvalget som et underutvalg til 

Straffelovkommisjonen. Utvalget skal «gjennomgå og legge frem forslag til endringer i 

straffelovens regler om forbrytelser og forseelser mot sedeligheten (straffeloven kapittel 19 og 

38)» (NOU 1997:23, s. 3). Som tidligere vist, er dette en vanlig innledning av prosessene 
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frem til lovvedtak. Utvalget skal så komme med sine anbefalinger og forslag til hva slags 

endringer som burde gjøres. Hovedpunktene i mandatet påla utvalget å vurdere:  

 om kravet til samtykke kommer godt nok frem i voldtektsbestemmelsen 

 om grovt uaktsom voldtekt skal være straffbart 

 om lovens begreper og grensedragninger passer i saker som gjelder seksuelle 

overgrep mot barn 

 reglene om seksuelt misbruk i institusjoner og i behandlingsrelasjoner mv. 

 oppheving av eventuelle foreldede straffebud 

 behovet for endring av straffeloven § 29 om tap av rett til å inneha visse stillinger 

  strafferammene 

 språklig modernisering, og systematikk  

(NOU 1997: 23 s.3) 

Utvalget (NOU 1997:23) kommer med flere forslag til generell språkmodernisering og 

forenkling av loven, der kanskje den tydeligste endringen er å erstatte ordet «utuktig» med 

«seksuell». Dette vil ikke innebære noen realendring i bestemmelsene som blir endret. Delvis 

som ledd av en modernisering, foreslår de også å oppheve kapittel 38 om forseelser mot 

sedeligheten, da mange av dem er utdatert, og resten vil bli dekket av det nye kapittel 19 om 

seksualforbrytelser. Utvalget finner det ikke hensiktsmessig å differensiere straffebud mellom 

vanlige og grove overtredelser.  

Videre merker Seksuallovbruddsutvalget seg at straffenivået, altså straffene som faktisk blir 

idømt av domstolene, har blitt påpekt å være lavt av flere hold, til tross for at store variasjoner 

i konkrete saksomstendigheter fører til at det er vanskelig å finne frem til en eksakt 

beskrivelse av det konkrete nivået. Utvalget er enige i at straffenivået, særlig for voldtekt og 

grove overgrep mot barn, er noe lavt. Straffenivået oppfattes likevel å kunne skjerpes innenfor 

de eksisterende strafferammene, da disse er nokså vide. Det blir også vist til at signaler om 

skjerpede straffer allerede er gitt (og fulgt) i rettspraksis, og at disse endringene skjer gradvis, 

som er etter norsk rettspraksis. Utvalget går heller ikke inn hverken for å utvide bruken, eller 

å øke lengden på minstestraffen. De viser her til dårlige tidligere erfaringer. Dog vil utvalget 

opprettholde minstestraffen på 1 års fengsel for voldtekt til samleie og visse overgrep mot 

barn under 14 år på grunn av disse overgrepenes grovhet.  
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En viktig konklusjon i utredningen er at Seksuallovbruddsutvalgets flertall ikke går inn for 

kriminalisering av grov uaktsom voldtekt, ettersom voldtektsbestemmelsen innebærer en 

«kvalifisert aggressiv atferd, og utvalgets flertall finner ingen «praktiske eksempler eller 

typefeller de det er naturlig å tenke seg at overgriperen bare har handlet grovt uaktsomt – og 

ikke forsettlig – i forhold til egen atferd» (NOU 1997:23, s. 75). Et mindretall vil dog 

kriminalisere uaktsomhet, et av medlemmene vil kriminalisere bare grove uaktsomme 

overtredelser, mens et annet medlem vil kriminalisere også simpel uaktsomhet. 

Flertallet vil ei heller inkludere formuleringen seksuell omgang «uten samtykke», som det har 

vært fremmet forslag om. I stedet vil de tydeliggjøre tvangsaspektet i voldtektsbestemmelsen, 

da motstykket til frivillighet er tvang. Tvangsaspektet i loven tydeliggjør, ifølge flertallet, at 

frivilligheten mangler i voldtektssaker. Derfor vil ikke det å tilføye at frivillighet mangler ha 

noe særlig betydning; «Tvangsbegrepet konsumerer vilkåret om manglende frivillighet, 

samtidig som det fokuserer på overgriperens atferd» (NOU 1997:23, s. 27). Utvalget frykter 

også at fremheving av krav til samtykke vil kunne øke krav stilt til ofrene og hans eller 

hennes atferd, samtidig som bevisstillingen vanskeliggjøres i praksis.  

Det utvalget derimot vil gå inn for er å utvide hvilke tilfeller som rammes av den skjerpede 

strafferammen på 21 år. Fra før av gjelder dette dersom gjerningspersonen tidligere er dømt 

for tilsvarende seksuelle overgrep, eller at overgrepet fører til død eller betydelig skade på 

legeme eller helse. Utvalget vil at også overgrep som er begått på en særlig smertefull eller 

krenkende måte, eller begått av flere i fellesskap skal kunne straffes med den forhøyede 

maksimumsstraffen.  

5.3.2 Regjeringens lovforslag i Ot. prp. nr. 28 (1999-2000) 

Regjeringens forslag til endringer i seksuallovbruddslovgivningen i  Ot. prp. nr. 28 (1999-

2000)  følger opp NOU 1997: 23. Det er Seksuallovbruddsutvalgets nedsettelse, dets mandat 

og revisjonsforslagene i utredningen som blir presentert som lovforslagets bakgrunn (s. 5-16) 

Proposisjonen forholder seg også til tilbakemeldingene som er gitt etter at 

Seksuallovbruddsutvalgets utredning ble sendt ut på høring. Dette innebærer formodentlig at 

departementet forholder seg til flere lag med meninger om hva som er viktige og riktige 

overveielser og prioriteringer; først ekspertutvalgets anbefalinger fra NOU-en, inkludert 

dissenser på visse punkter, deretter ytringene til de mangfoldige høringsinstansene som har 
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uttalt seg om utredningen. I tillegg bør fremstillingen i proposisjonen trolig også samsvare 

med regjeringens uttalte kriminalpolitikk.  

I sin behandling av saken slutter justisdepartementet seg til flere av 

Seksuallovbruddsutvalgets endringsforslag, men fremmer også et ikke ubetydelig antall 

forslag som ikke ble nevnt i utredningen eller som går imot utvalgets anbefalinger. 

Eksempelvis støtter de utvalgets forslag til modernisering og forenkling, deriblant 

erstatningen av ordet «utuktig» med «seksuell». I tillegg er departementet også i hovedsak 

enige i utvalgets syn på strafferammene og tilbakeholdenhet ved bruk av minstestraff, samt 

det utvidede området for den skjerpende strafferammen opp til 21 års fengsel. 

Når det kommer til straffebestemmelsen som omhandler voldtekt, forslår departementet nokså 

omfattende endringer i forhold til gjeldende rett, men også sett opp mot 

Seksuallovbruddsutvalgets endringsforslag. For det første foreslås det en bredere 

gjerningsbeskrivelse. Truende atferd som benyttes for å skaffe seg seksuell omgang, og ikke 

bare den som fører til at offeret frykter for liv eller helse, skal regnes som voldtekt. Fra før av 

var dette regulert av § 194
9
. Videre skal også det å ha seksuell omgang med noen som er 

bevisstløs eller av annen grunn ute av stand til å motsette seg handlingen, regnes som 

voldtekt. Dette var fra før av straffbart etter straffelovens § 193
10

.  

Begge disse utvidelsene innebærer altså gjerningsbeskrivelser som fra før av er kriminalisert 

som sedelighetsforbrytelser, og flyttingen innebærer ingen særlig realendring i 

gjerningsbeskrivelsene. Det som derimot blir endret er straffenivået. For begge de nye 

tilleggene i voldtektsparagrafen innebærer det faktisk en dobling av maksstraffen fra 5 år til 

10 års fengsel. I tillegg vil seksuelle overgrep der det har blitt benyttet truende atferd av en 

mindre alvorlig grad også kunne idømmes minstestraff, ved voldtekt til samleie. 

Minstestraffen fra § 193 videreføres.
11

 Det som lå bak endringen var å demonstrere 

alvorligheten og straffverdigheten ved disse handlingene, samt å bedre ofrenes stilling og 

rettsvern. Det er først og fremst kvinner og barn som blir oppgitt å være ofre for voldtekt.  

                                                 
9
 Paragrafen før endringene i 2000 omfattet den som skaffer seg eller andre utuktig omgang «ved trussel, 

særlig underfundig atferd eller misbruk av et avhengighetsforhold». (se Ot. prp. nr. 28 (1999-2000), s. 40).   
10

 Flyttingen innebar ingen realitetsendring i paragrafens innhold (se Ot. prp. nr. 28 (1999-2000), s. 41).  
11

 Minstestraffen gjelder tilfeller hvor hjelpesløstilstanden er frembragt av gjerningsperson for å oppnå den 
seksuelle omgangen. 



44 

 

Bortsett fra å inkludere flere skjerpende omstendigheter som faller inn under den forhøyede 

strafferammen på 21 års fengsel, foreslår Seksuallovbruddsutvalget egentlig kun en språklig 

endring av selve voldtektsparagrafen, ved at ordet «tvinger» kommer tydeligere frem. 

Departementet, derimot, forslår i proposisjonen å fjerne ordet totalt, da de mener at det holder 

at den seksuelle omgangen har årsakssammenheng med trussel eller vold. De frykter at ordet 

«tvinge» vil føre til et flyttet fokus til fornærmedes oppførsel. Seksuallovbruddsutvalget på 

sin side mente dette elementet var helt sentralt i voldtektsbestemmelsen og ville derfor 

fremheve tvangsaspektet, også for å hindre unødvendig fokus på offerets atferd. De så på dette 

som en måte å understreke at seksuell omgang skal være basert på frivillighet, ettersom det 

motsatte av frivillighet er tvang. Ergo ville ordet «tvang» i deres øyne bety nettopp en 

«mangel på frivillighet». Seksuallovbruddsutvalget og justisdepartementet forstår altså 

tvangsformuleringen på hver sin måte som nærmest står i total motsetning til hverandre. 

Videre går proposisjonen imot Seksuallovbruddsutvalgets tilrådning når de går inn for å 

kriminalisere grov uaktsom voldtekt, dog under noe tvil. Dette på grunn av straffverdigheten 

og signalet som gis (Ot. prp. nr. 28 (1999-2000), s. 37-38). Departementet går også lengre enn 

utvalget i å skjerpe straffene, men ikke direkte gjennom endring av minstestraffen. Dette skjer 

heller gjennom de allerede nevnte utvidelse av gjerningsbeskrivelsen i voldtektsparagrafen.  

5.3.3 Justiskomiteens bemerkninger 

Selv om departementet sier seg enig i Seksuallovbruddsutvalget i at minstestraffen ikke bør 

endres, går flertallet i justiskomiteen likevel inn for å heve minstestraffen fra 1 til 2 år under 

behandlingen av forslaget (Innst. O. nr. 92 (1999-2000)). Dette på grunn av disse 

overgrepenes alvorlighet, og fordi det allerede foreligger en bestemmelse om minstestraff. 

Justiskomiteen fremmer også forslag om å inkludere et tredje moment til 

voldtektsbestemmelsen; det å tvinge noen til å utføre handlinger tilsvarende seksuell omgang 

med seg selv. Komiteen viser til at rettspraksis ikke har regnet slike tilfeller som seksuell 

omgang, men i stedet har anvendt en generell tvangsbestemmelse. De referer i den forbindelse 

til er brev fra Riksadvokaten som foreslår inkluderingen av et eget straffalternativ. «Det kan 

da sies at det ikke gir tilstrekkelig uttrykk for handlingenes straffverdighet å henvise slike 

overgrep som dommen omhandler, til pådømmelse etter straffeloven § 222» (se vedlegg 1 i 

Innst. O. nr. 92 (1999-2000), s. 38). I motsetning til Riksadvokaten, kan justiskomiteen 

imidlertid ikke se noen grunn til at dette straffalternativet skal bedømmes mildere enn de 
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andre overtredelsene av voldtektsparagrafen, da disse tvert imot «kunne fremstå som særlig 

ydmykende for offeret» (Innst. O. nr. 92 (1999-2000), s. 10). 

5.4 Andre hovedendring: ny straffelov av 2005, nytt 

kapittel om seksuallovbrudd 

5.4.1 Straffelovkommisjonens delutredning VII 

Som sagt ble Seksuallovbruddsutvalgets arbeid med å vurdere lovbestemmelsene for 

seksuallovbrudd koplet til Straffelovkommisjonens prosess mot å utarbeide utkast til den nye 

straffeloven, dog som et uavhengig underutvalg. NOU 2002: 4 er derimot en utredning fra 

Straffelovkommisjonen selv. I tillegg til å utgjøre noe av grunnlaget for Ot. prp. nr. 90 (2003-

2004) som ledet frem til den nye straffelovens alminnelige del (Besl. O. nr. 63, (2004-2005)), 

inneholder NOU-en også skisser til kapitlene om de straffbare handlingene i den spesielle 

delen, samt mer overordnede prinsipper for kriminalisering og straffeutmåling (Myhrer, 2008, 

s. 4).  

Generelt understreker Straffelovkommisjonen nødvendigheten av nøye refleksjon over hvilke 

handlinger det er behov for å belegge med straff, den sterkeste reaksjonen samfunnet tar i 

bruk, og dette er ikke minst viktig «i en tid der begrensende prinsipper for bruk av straff i 

mange tilfeller er lite framme i forbindelse med ny lovgivning» (NOU 2002: 4, s. 78). Med 

andre ord kan kommisjonen tolkes som å ville vise tilbakeholdenhet til en overdreven bruk av 

straff, uten at det finnes tungtveiende hensyn som taler for, for eksempel alvorlige skadefølger 

av handlingen.  

Selv om Straffelovkommisjonens arbeid dreier seg om en helt ny straffelov, tar de likevel 

utgangspunkt i den gjeldende straffeloven når det kommer til hvilke handlinger som bør 

kriminaliseres (NOU 2002: 4, s. 78). Tidligere har Straffelovkommisjonen avslått å 

kommentere Seksuallovbruddsutvalgets utredning i høringsinstansene, ettersom det på det 

tidspunktet var flere prinsipielle spørsmål som ikke ville bli behandlet før i utkastet til 

straffelovens spesielle del (NOU 2002: 4, s. 360-361). Imidlertid innebærer denne NOU-en 

(2002: 4), som sagt, både slike generelle betraktninger og kapittelskisser til de straffbare 

handlingene, deriblant skisse til nytt kapittel 28 om seksuallovbrudd. Følgelig kommenterer 
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Straffelovkommisjonen her lovrevisjonen fra 2000, der det er flere momenter som 

kommisjonen har et annet syn på.  

Først og fremst blir kriminaliseringen av grov uaktsom voldtekt sett på som uheldig, og 

kommisjonen vil derfor ikke videreføre skyldformen. Dette henger sammen med en mer 

overordnet tilbakeholdenhet ved kriminalisering av uaktsomme handlinger. Kommisjonen vil 

ha forsett som en klar hovedregel, og eventuelle kriminaliseringer av grov uaktsomhet bør i så 

tilfelle være resultat av en nøye vurdering som viser til tunge argumenter som taler for, noe 

kommisjonen mener ofte er manglende (NOU 2002:4, s. 87). Videre foreslår kommisjonen å 

dele opp voldtektsbestemmelsen i to paragrafer etter vanlig og grov overtredelse, som er etter 

mønster for den nye straffeloven.  

Ettersom strafferammene for flere seksuallovbrudd samsvarer dårlig med straffeutmålingen i 

praksis, vil kommisjonen senke flere de øvre strafferammene. De foreslår fengsel opp til 6 år 

for vanlig voldtekt og inntil 15 år for grov. For seksuell omgang med barn under 14 år foreslår 

kommisjonene en øvre strafferamme på 10 års fengsel for vanlig overtredelse og 15 år for 

grov, mens seksuell omgang med barn under 16 år foreslås til 6 års fengsel for vanlig og inntil 

10 års fengsel for grov overtredelse. Med det ene unntaket for seksuell omgang med barn 

under 16 år som ikke regnes som grov, innebærer alle disse forslagene øvre strafferammer 

som enten er like lange, eller lavere enn de gjeldene.  

Når det gjelder bruken av minstestraff går kommisjonen enstemmig inn for å fjerne 

minstestraffen på 2 år for voldtekt til samleie. Dog vil flertallet videreføre minstestraffen på 2 

år for seksuell omgang med barn under 14 år, da dette anses som særlig krenkende og 

støtende. I tillegg vil overtredelser av denne typen heller ikke innebære rom for variasjon i 

alvorlighetsgrad, slik kommisjonen vurderer at er mer tilfelle med voldtekt. Kommisjonen er 

generelt skeptiske til bruken av minstestraff. De viser til de tidligere dårlige erfaringene og 

kritikken av minstestraff for seksuallovbrudd, som endte med at de ble fjernet eller senket. 

Dette er også i tråd med mer overordnede tendenser til å fjerne bestemmelser med 

minstestraffer. 

5.4.2 Regjeringens lovforslag i Ot. prp. nr. 22 (2008-2009) 

Den nye straffeloven har kommet til gjennom flere trinn. Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) er ment å 

komplettere de to proposisjonene Ot. prp. nr. 8 (2007-2008) og Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) for 
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på denne måten å konkludere utformingen av den nye straffeloven. Proposisjonen inneholder 

regjeringens forslag til kapitlene 21-31 i straffelovens spesielle del; de som ikke allerede 

befattes av den foreliggende Ot. prp. nr. 8 (2007-2008)  

I tillegg til å fullføre utformingen av den nye straffeloven, er det også et mål for 

proposisjonen å bidra til å realisere Soria Moria-erklæringen - den politiske plattformen til 

Regjeringen Stoltenberg II (Soria Moria-erklæringen, 2005), hvor det blir sett på som viktig å 

intensivere innsatsen mot overgrep mot barn og arbeide for å få opp straffenivået for blant 

annet voldtekt og andre seksuallovbrudd. I proposisjonen er det kapittel 7 som tar for seg 

seksuallovbrudd, og som derfor er kapitlet som først og fremst blir behandlet i det følgende. 

Tre viktige endringsforlag blir fremstilt i lovforslaget. For det første vil departementet i 

hovedsak føre egne, atskilte bestemmelser om seksuelle overgrep mot mindreårige. Dette vil 

medføre nye bestemmelser, samt utvidelse av straffebestemmelser sett i forhold til 

straffeloven av 1902. For det  andre foreslås det en utvidelse av hva som regnes som voldtekt 

når det kommer til seksuell omgang med barn under 14 år. For det tredje foreslår 

departementet å heve minstestraffen for visse former for voldtekt, både av voksne og barn, fra 

2 år til 3 års fengsel, i tillegg til en vesenltig økning av straffnivået.  

I forbindelse med straffenivået er et interessant moment ved dette dokumentet, at 

departementet her kommer med konkrete angivelser for det som bør være 

«normalstraffenivået» for spesifikke typer overtredelser (Ot.prp. nr. 22 (2008-2009), s. 228-

231). I både Seksuallovvbruddsutvalgets utredning (NOU 1997:23) og den påfølgende 

proposisjonen (Ot. prp. nr. 28 (1999-2000)) ble det gitt signaler om at straffenivået burde 

heves. Likevel ble dette sett på som mulig innenfor de gjeldende strafferammene, og derfor en 

oppgave som tilfalt domstolene å følge opp, gradvis. Denne proposisjonen ser ikke på disse 

grepene som tilstrekkelig, og vil heve straffenivåe både gjennom økt minstestraff og gjennom 

angivelser av slike normalstraffenivåer. Dermed er det ikke aktuelt å senke strafferammene 

slik som Straffelovkommisjonen foreslo. I stedet for at strafferammene bør senkes for å svare 

bedre til straffenivået, mener departementet omvendt at det er straffenivået som bør heves for 

å svare bedre til de høye strafferammene. 

Straffelovkommisjonens formodning om å fjerne straffebudet for grov uaktsom voldtekt i 

NOU 2002: 4 blir i proposisjonen kun nevnt med én setning, og da bare at de ikke vil 

videreføre bestemmelsen, ikke hvorfor (Ot. prp. (2008-2009), s. 231). Ei heller blir 
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kommisjonens generelle betraktninger om forsett som hovedskyldform inkludert, som i 

høringen hadde blitt gitt bred tilslutning og som justisdepartementet tidligere har sluttet seg til  

(Ot. prp. nr. 90 (2003-2004), s. 113). Departementet går i Ot.prp. nr. 22 (2008-2009)  inn for å 

videreføre bestemmelsen om grov uaktsom voldtekt, da dette er klart straffverdig, i tillegg til 

at en oppheving vil kunne gi uheldige signaler. De mener det er grunn til å vurdere om 

bestemmelsen i stedet er for lite brukt. Videre blir skillet mellom grovt uaktsomme og 

forsettlige overtredelser vurtert til å være for markant. 

I denne sammenhengen blir også de internasjonale forpliktelsene inkludert (punkt 7.2), og den 

internasjonale drøftingen  av nødvendigheten av å kriminalisere seksuell omgang som skjer 

uten samtykke. Heller ikke her fremmer departementet forslag om en slik formulering i den 

norske straffeloven, da de mener at gjerningsbeskrivelsene som ofte blir fremholdt i 

diskusjonen allerede er dekket av gjeldende straffebestemmelser.  

5.5 Tredje endring: implementering av vedtatte 

straffeskjerpelser i gjeldene straffelov 

5.5.1 Prop. 97 L (2009-2010)  

Prop. 97 L (2009-2010) er et lovforslag som sikter mot å realisere de straffeskjerpelsene for 

drap, annen grov vold og voldtekt som allerede ble besluttet i forbindelse med den nye 

straffeloven, hovedsakelig gjennom Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) . Den nye straffeloven er 

imidlertid ikke ikraftsatt enda, og det kan virke som om det kan ta tid før dette i praksis lar 

seg gjøre. Høyesterett har i mellomtiden gitt uttrykk for at straffeskjerpelsene ikke kan gis full 

uttelling før lovvedtaket er ikraftsatt. Likevel vil det skje en gradvis skjerping mot 

ikraftsettelsen. Dette begrunnes i beskyttelsen som Grunnloven § 97 og Den europeiske 

menneskerettskonvensjonens artikkel 7 gir mot at strengere strafferammer i loven og 

strengere lovregler om minstestraff gis tilbakevirkende kraft. Dette av hensyn til 

forutberegnelighet, trygghet og rettssikkerhet for borgere (Prop. 97 L (2009-2010), s. 9).  

Den gradvise endringen av straffenivået, i tråd med norsk rettstradisjon, er ikke lenger vurdert 

tilstrekkelig for justisdepartementet. I Prop. 97 L (2009-2010)  er det avgjørende at 

skjerpelsene trer i kraft så raskt som mulig. Dette vil de oppnå ved å heve minstestraffer og 

maksimumsstraffer. I tillegg gjentar de også anvisningene av nye, skjerpede 
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normalstraffenivåer fra Ot. prp. nr. 22 (2008-2009). Departementet uttaler videre at hensynet 

til forutberegnelighet for borgere ikke er praktisk og, hvis så skulle være tilfelle, ikke særlig 

beskyttelsesverdig hensyn (Prop. 97 L (2009-2010), s. 11).  
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6 Mot en ny straffeideologi? 

Etter en relativt inngående fremstilling av senere års kriminalpolitisk utvikling på 

voldtekstfeltet, skal det nå, med utgangspunkt i denne utviklingen, vendes tilbake til tesen fra 

kapittel 2. Dette for å undersøke om det er hold i antagelsene om at en ny straffeideologi gjør 

seg gjeldene også, eller kanskje særlig, på dette området? Videre, på hvilke måter kan det sies 

at straffeideologi kommer til uttrykk gjennom denne utviklingen? Først skal det ses nærmere 

på hovedtendensene som er identifisert fra det kriminalpolitiske. 

6.1 Hovedtendenser  

Ut ifra gjennomgangen i det foregående kapitlet er det særlig to utviklingstrekk som fremstår 

som sentrale; voldtektsbegrepet har på ulike måter blitt utvidet, samtidig som det er fremmet 

stadige tiltak som sikter mot å heve straffenivået.  

6.1.1 Utvidede voldtektsbestemmelser 

Tabellen nedenfor viser endringer ved voldtekstbestemmelsen på det konkrete plan, gjennom 

hvordan den objektive gjerningsbeskrivelsen har blitt endret, eller foreslått endret. Endringene 

vil imidlertid trolig også kunne ha videre og mer generelle implikasjoner. 

Gjerningsbeskrivelsen for voldtekt 

Gjeldende rett 

før endringene i 

2000: 

NOU 1997: 23 Ot. prp. nr. 28 (1999-

2000) 

Innst. O. nr. 90 (1999-

2000)) 

Ny straffelov 

2005 

Strl. 1902 § 192: 

«Den som ved 

vold eller ved å 

fremkalle frykt for 

noens liv eller 

helse tvinger noen 

til utuktig 

omgang…» 

 

Utkast § 197: 

«Den som tvinger 

noen til seksuell 

omgang ved vold 

eller ved å 

fremkalle frykt for 

noens liv eller 

helse…» 

Utkast § 192 

«Den som 

a) skaffer seg seksuell 

omgang ved vold eller 

ved truende atferd, eller 

b) har seksuell omgang 

med noen som er 

bevisstløs eller av andre 

grunner ute av stand til 

å motsette seg 

handlingen…» 

Revidert utkast § 192 

«Den som  

a) skaffer seg seksuell 

omgang ved vold eller 

ved truende atferd, eller  

b) har seksuell omgang 

med noen som er 

bevisstløs eller av andre 

grunner ute av stand til 

å motsette seg 

handlingen, eller  

c) ved vold eller ved 

truende atferd får noen 

til å ha seksuell omgang 

med en annen, eller til å 

utføre tilsvarende 

handlinger med seg 

selv, 

Strl. 2005 § 291: 

Videreføres fra 

strl. 1902, men 

som separat 

paragraf. 

Figur 3: Endringene av de objektive gjerningsbeskrivelsene i voldtektsparagrafen. 
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En av måtene straffebestemmelsen blir utvidet på, er altså ved at flere gjerningsbeskrivelser 

blir inkludert i voldtektsparagrafen. I tillegg blir det gjennom språklig omformulering lagt 

mindre vekt på tvangskriteriet, og et større fokus blir rettet mot at overgrepene er seksuell 

omgang med noen som ikke har samtykket til det. Videre skjer det en ytterligere utvidelse av 

voldtektsbestemmelsen da skyldkravet endres fra forsett til grov uaktsomhet. Dermed kan alle 

de som burde forstått at de skaffet seg seksuell omgang på en måte som er beskrevet ovenfor, 

nå dømmes for voldtekt, der det før var et kriterium for domfellelse at de faktisk forstod.
12

  

Forholdene som blir lagt til den objektive gjerningsbeskrivelsen i voldtektsparagrafen var 

allerede kriminalisert. Samlet sett kan en derfor si at denne utvidelsen av 

handlingsalternativene ikke egentlig handler om en kriminalisering av forhold som ikke var 

dekket av straffeloven, selv om handlinger som faller inn under den nye bokstav c tidligere 

bar preg av å ikke være tilfredsstillende eller presist nok straffebelagt.  

Den mest konkrete forskjellen utvidelsen medfører, er at strafferammen for de nylig 

inkluderte forholdene øker betraktelig. Videre er det en betydelig økning i mulige handlinger 

som nå faller under begrepet «voldtekt». I teorien kan den siste tilføyelsen i bokstav c 

innebære en særlig vesentlig utvidelse, da det ikke lenger er et kriterium at overgriper og 

fornærmede er i fysisk kontakt med hverandre.  Dette åpner dermed også opp for voldtekter 

over internett, selv om dette ikke er spesifikt vedkjent i lovforarbeidene. En slik utvidelse er 

demonstrert ved rettsavgjørelsen hvor en mann dømmes for flere tilfeller av voldtekt, etter å 

ha fått mindreårige til å utføre seksuelle handlinger med seg selv og sende bilder av dette, 

først ved bruk av en falsk nettprofil og deretter ved trusler om å publisere bildene (Nedre 

Romerrike tingrett, 2016).  

Ved å utvide handlingene som omfattes av voldtektsbestemmelsene, kan en hevde at 

departementet også sørger for en signalisering og understreking av hvor graverende også disse 

handlingsalternativene blir sett på å være.  

Voldtektsbegrepet kan forstås på flere måter. For det første kan det vise til selve 

handlingen – seksuell omgang ved vold. For det annet kan voldtektsbegrepet også 

oppfattes som en betegnelse på de mest alvorlige seksuelle overgrepene. Allerede i 

2000-revisjonen utvidet man voldtektsbegrepet til å omfatte mer enn volds- og 

trusseltilfeller (Ot.prp. nr. 22 (2008-2009), s. 243).  
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Lovendringene de siste årene kan altså sies å peke mer i retning av det sistnevnte perspektivet, 

der lovgivningens symbolske funksjon blir lagt til grunn og betegnelsen fungerer som en 

samlebetegnelse for alvorlig seksuelle overgrep. Voldtektsbegrepet kan dermed også fungere 

som en samlebetegnelse for ulike alvorlige, uønskede handlinger av seksuell art. 

Det er verdt å merke seg at flere av de forholdene som blir lagt til voldtektsbestemmelsen 

karakteriseres i mindre grad av maktanvendelse, i det minste en maktanvendelsen som ikke er 

like fremtredende. Dette kan muligens settes i sammenheng med en dreining der voldtekt 

forstås mer som seksuell omgang med manglende samtykke, heller enn tvungen seksuell 

omgang. En slik dreining av fokus kan også ha lettet for kriminaliseringen av grov uaktsom 

voldtekt. Seksuallovbruddsutvalget hadde vanskelig for å se praktiske tilfeller der grov 

uaktsomhet var aktuell, mye på grunn av den kvalifiserte tvangen som etter deres mening var 

avgjørende for voldtektsparagrafen. Imidlertid, når grov uaktsom voldtekt senere 

kriminaliseres (under tvil), vedtas samtidig den språklige utelukkelsen av ordet «tvang», samt 

inkluderingen av overgrep med mindre kvalifiserte tvangsmidler.  

6.1.2 Grep for å heve straffenivået  

Som sagt har det altså utviklet seg et noe annerledes og bredere voldtektsbegrep, noe som 

blant annet innebærer at mer gjøres straffbart som voldtekt.  En gjennomgående og 

dominerende målsetning i den kriminalpolitiske utviklingen er at straffene for voldtekt, alle 

straffalternativene, må bli skjerpet markant, og det fort. Straffenivået er det som gir innsikt i 

hvilket nivå de utmålte straffereaksjonene befinner seg på, innenfor de gitte strafferammene. 

Ettersom det ofte er konkurrens; at flere forhold blir bedømt i samme domfellelse, og fordi 

individuelle forhold i den enkelte sak kan gi varierende utslag, er det imidlertid vanskelig å si 

noe spesifikt om hvordan en typisk overtredelse blir dømt (Eskeland, 2013, s. 496). Det kan 

også tenkes at når flere forhold av varierende alvorlighetsgrad blir inkludert i den samme 

bestemmelsen, blir dette ytterligere vanskelig. 

Videre, strafferammene for voldtekt var og er temmelig romslige, noe som i utgangspunktet 

muliggjør at et markant høyere straffenivået er mulig å gjennomføre bare gjennom vanlig 

rettspraksis, noe som det også blir gitt flere signaler om til domstolene. En slik gradvis 

utviklingen er derimot ikke ansett som tilstrekkelig, og straffenivået blir derfor søkt justert på 

andre, mer direkte måter. 
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Minstestraffen for voldtekt til samleie blir i denne forbindelsen altså opprettholdt, og heves i 

tillegg først fra 1 til 2 års fengsel og så til 3 års fengsel. Hvis kriteriene for minstestraff er 

møtt, skal det i utgangspunktet ikke utmåles lavere straff enn dette. Ettersom straffenivået 

tilsvarende minstestraffen er forbeholdt de mildeste tilfellene, innebærer det at straffenivået 

for de typiske overtredelsene «uten særlig formildende eller skjerpende omstendigheter, må 

da være betydelig høyere» (Ot.prp. nr. 22 (2008-2009), s. 228), noe som i neste omgang 

nødvendigvis vil presse opp straffenivået også for overtredelser med mer skjerpende 

omstendigheter. På denne måten er det tenkt at skjerpingen som minstestraffen innebærer, 

også vil medføre en skjerping mer generelt gjennom en slags dominoeffekt. At hele 

fengselsstraffen blir gjort ubetinget er i den kriminalpolitiske utviklingen også satt opp 

nærmest som en hovedregel. 

Et annet tiltak er angivelsene av såkalte normalstraffenivåer, der departementet vil se en 

«vesentlig skjerping» av straffenivået for voldtekt (Ot. prp. nr. 22 (2008-2009), s. 207). Ved 

hjelp av tidligere rettsavgjørelser angir departementet konkrete straffeutmålinger de mener er 

passende for overgrep av denne typen. Dette utgjør en mer detaljert styring av straffeutmåling 

enn de andre tiltakene omtalt ovenfor. Dog er det en mindre rigid føring på straffeutmålingen 

enn for eksempel minstestraffen. 

*** 

I kapittel 2 ble det drøftet hvordan trekk ved det senmoderne samfunnet kan sies å ha 

betydning for den dominerende straffeideologien. På generell basis kan det virke som om de 

beskrevne utviklingstrekkene på voldtektsfeltet - en endret fenomenforståelse og en vesentlig 

satsning på bruken av straff - er i overensstemmelse med antagelsene fra en slik generell tese 

om en ny, mer repressiv og ekspressiv straffeideologi. I det følgende vil dette bli undersøkt 

mer inngående via tre forskjellige innganger for å undersøke hvordan straffeideologi kan sies 

å komme til uttrykk i utviklingen på voldtektsfeltet; politisering av kriminalpolitikken, 

tilbakekomsten av gjengjeldelse som legitim straffebegrunnelse og en endret betydning av 

strafferettssystemet, både for staten og for individet. Til tross for at disse analytisk blir 

behandlet hver for seg, er det tett sammenflettede tendenser som kan forstås som potensielle 

manifestasjoner av den samme straffeideologien. 
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6.2 Politisering av kriminalpolitikken 

Ifølge Garland (2001) er kriminalitetskontroll et område som siden rundt 1980- og 1990-tallet 

har blitt stadig mer politisert og populistisk. Blant annet har endringer i samfunnsforhold og 

en ny opplevelse av kriminalitet og risiko, medført at det overordnede etablerte rammeverket 

kalt penal-welfarism ikke lengre blir antatt å være i stand til å innfri sine løfter om å håndtere 

kriminalitet. Som det fremgår av kapittel 2, innebærer dette at kriminalpolitikken i stedet har 

blitt et politisk ladet tema hvor det er politisk viktig å markere seg som handlekraftig, og som 

villig til å slå hardt ned på kriminalitet. Disse innstramningene hevder å utløpe fra «folkets 

vilje», gjerne satt opp mot offerets lidelse i en ekspressiv, fryktfremkallende retorikk. Til tross 

for at det empiriske utgangspunktet til Garland (2001) er fra USA og Storbritannia, fremstiller 

han det også på flere måter som en generell tese om senmoderne (vestlige) samfunn.
13

 

Også i nordisk og norsk sammenheng finnes beskrivelser av økt politisk initiativ i 

kriminalpolitikken. Hauge (2002) skildrer en slik politiseringsprosess siden 1980-tallet i 

Norge, der det har blitt partipolitisk viktig å markere seg mot kriminalitet. Beskrivelsene 

herfra gir flere steder gjenklang fra Garlands mer generelle tese, og Hauge presiserer at 

utviklingen han beskriver ikke er et særnorsk fenomen, men noe man vil finne i de fleste 

vestlige land (Hauge, 2002, s. 56).  

Å gå inn for av- og nedkriminalisering, mildere straffer eller en mer human behandling 

av lovbrytere er fjernt fra aktuell politikk, mens «nulltoleranse», som for få år siden 

ville være utenkelig som kriminalpolitisk maksime, i dag er akseptert i vide kretser […] 

Skal man profilere seg og sitt parti innenfor kriminalpolitikken på en måte som man 

antar appellerer til velgerne, er derfor den eneste mulighet å være enda mer imot 

kriminalitet enn andre (Hauge, 2002, s. 58) 

At politiske aktører har inntatt en dominerende rolle betyr at andre aktører, som jurister og 

samfunnsvitere, har mistet noe av sin innflytelse og det som var nærmest en eneråderett på 

feltet (Garland, 2001; Hauge, 2002; Victor, 1995). Dette henger sammen med svekkelsen av 

behandlingsideologien som disse ekspertene sto for, såkalt «ekspertstyre». Kriminalitet ble 

følgelig ikke lengre forstått som sosiale problemer, og lovbryteren ble i stedet sett på som et 

farlig og hensynsløs individ som forgrep seg på den uskyldige befolkningen. Victor (1995) 

viser til hvordan de politiske aktørene i Sverige også har gått fra å inneha passive posisjoner i 

periferien av kriminalpolitikken, og over til å bli en dominerende og aktiv part som forfekter 
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et budskap om lov og orden. Flere påpeker hvordan en slik politisering av kriminalpolitikken 

har medført et høyere tempo i lovendringer, som, på grunn av en symbolsk bruk av 

strafferetten og en overbudspolitikk mellom de forskjellige partiene, har innebåret 

innstramninger på flere områder (Hauge, 2002; Tham et al., 2011; Victor, 1995). Også 

Straffelovkommisjonen fremmer muligheten for en politisk straffevillighet: «Det er grunn til å 

tro at man vil ha en større garanti mot uoverveide populistiske strømninger dersom 

domstolene styrer straffenivået enn dersom politisk valgte representanter står for en nærmere 

regulering av straffereaksjonene» (NOU 2002: 4, s. 110). 

Av de åtte delutredningene som Straffelovkommisjonen avga mellom 1983 og 2003, enten 

selv eller ved underutvalg, er det bare to av dem som tar for seg spesifikke typer lovbrudd fra 

straffelovens spesielle del
14

; NOU 2003: 18 som tar for seg rikes sikkerhet og NOU 1997:23 

om seksuallovbrudd. Dette i seg selv kan vitne om hvor viktig lovgivningen for 

seksuallovbrudd har blitt tatt for å være. Selv om arbeidet med å utforme den spesielle delen 

av den nye straffeloven blir antatt å ligge langt frem i tid, er altså en revisjon av 

straffebestemmelsene for seksuallovbrudd så viktig å prioritere at det bli satt ned et eget 

utvalg i forkant. I tråd med en slik politisk prioritering beskriver Hennum (2004) diverse tiltak 

som er iverksatt i Norge for å bekjempe seksuell vold generelt, og voldtekt spesielt. En slik 

politisk satsning på strafferettslige tiltak mot vold mot kvinner, særlig i Norden, er også noe 

Läppi-Seppalas bidrag støtter opp under (2007, s. 261). På den andre siden, i stedet for å bli 

forstått som eksempler på politisk satsning, kan dette også ses i sammenheng med 

kvinnebevegelsens kamp for å få synliggjort vold mot kvinner, der seksuell vold er en sentral 

del.  

Det er allerede blitt beskrevet hvordan kvinnebevegelsen, nordisk så vel som internasjonalt, 

hyppig har benyttet seg av legalstrategier for å få omgjort kvinnemishandling fra et privat, 

nærmest usynlig anliggende, til å bli vedkjent som et omfattende og alvorlig 

samfunnsproblem (se f.eks.Ericsson, 2007a; Houge et al., 2014). Dermed er det ikke sikkert at 

utviklingen beskrevet nødvendigvis innebærer at lovgivningen for seksuallovbrudd er et 

område som utnyttes politisk for å kunne markere seg som tøff mot kriminalitet, og fremstille 

seg selv som beskytter av det uskyldige offeret. I stedet kan det være en del av en prosess som 

søker å rette opp strafferettssystemets innsats på et område som tidligere har blitt forsømt. Når 

det er sagt, er det ikke slik at de to tolkningene er gjensidig ekskluderende. Begge tolkningene 
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kan være gjeldende. Det kan også være slik at de ulike partenes agendaer er sammenfallende, 

og dermed medføre en synergieffekt som gjør det lettere å få gjennomslag på strafferettslige 

reformer her. Kanskje er det nettopp en slik «diskurskoalisjon» som kan ha gitt dette politiske 

feltet så stor gjennomslagskraft (Hajer i Skilbrei, 2012, s. 254). 

Den kriminalpolitiske utviklingen på voldtektsfeltet har vært preget av en relativ stor grad av 

politisk enighet. Da for eksempel 2000-revisjonen ble vedtatt i Stortinget, blir den 

tverrpolitiske enigheten over lovforslagene fremhevet av flere stortingsrepresentanter som en 

slags triumf som viser at dette er nødvendige og viktige lovvedtak. Samtidig som dette kan 

være legitime argumenter, kan den brede enigheten også tyde på noe mer; at forfektelsen av 

disse lovforslagene, som innebar betydelige utvidelser og straffeskjerpende grep, samtidig kan 

ses å utgjøre gunstige politiske standpunkter. For eksempel beskyttelse av ideelle ofre, som 

kvinner og barn, fra moralsk forkastelige overgrep utført av hensynsløse menn.   

Videre er det ofte skjerpet straffenivå som fremstår som noe av det mest sentrale, noe som 

også blir eksplisitt uttalt som en prioritet. Viktigheten av dette blir særlig tydeliggjort da det 

blir fremmet et eget lovforslag for å så fort som mulig realisere straffeskjerpelsene som 

allerede er vedtatt, men enda ikke ikraftsatt, deriblant for voldtekt (Prop. 97 L (2009-2010)). I 

tillegg til antydninger til slik straffevillighet, er det også en sosialdemokratisk regjering som 

har sittet i brorparten av perioden som er behandlet i denne teksten. I regjeringens forslag til 

utformingen av den nye straffelovens spesielle del (Ot.prp. nr. 22 (2008-2009)), blir den 

sosialdemokratiske politiske plattformen (Soria Moria-erklæringen, 2005) oppgitt som noe av 

bakgrunn for mange av forslagene, særlig tiltakene som sikter mot å heve straffenivået for 

voldtekt. Å markere seg som tøff mot kriminalitet har tidligere vært et typisk konservativt 

prosjekt, men etter hvert har det altså utviklet seg til et område der det er høy grad av 

tverrpolitisk enighet (Garland, 2001; Hauge, 2002). Hauge (2002, s. 55-58) påpeker hvordan 

venstresiden har fulgt i sporene av den konservative sidens kriminalpolitiske strategi. I 

Sveriges tilfelle har dette blitt beskrevet som «an unholy alliance […] formed between the 

right and the left in their common description of growing social problems in Sweden» (Tham, 

2001, s. 414). Ifølge Tham (2001) har imidlertid venstresiden de seneste tiårene overtatt som 

den største pådriveren for en mer repressiv lov-og-orden-retning, særlig i Sverige, men også i 

Skandinavia for øvrig. Slike funn kan undersøkelsen til Estrada (2004) være med å 

underbygge. Dette kan også samsvare med den sosialdemokratiske rollen i satsningene, og 

særlig da på straffeskjerpelser på voldtektsfeltet som det ble vist til ovenfor.  
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Hauge (2002) oppgir den politiske behandlingen av Seksuallovbruddsutvalgets utredning som 

et klart eksempel på en overbudspolitikk, da: «[…] mildere straffer var ikke tema på 

dagsordenen» (s. 60). Dette er også noe som fremgår av den empiriske undersøkelsen i denne 

oppgaven. Kun i NOU 2002: 4 blir det tydelig foreslått en senkning av strafferammene. For 

øvrig er det enten videreføring av gjeldende nivåer eller, oftere, skjerpning. Strengere straffer, 

deriblant for seksuallovbrudd, har flere steder blitt legitimert av politiske aktører med 

henvisning til den allmenne rettsfølelsen (Olaussen, 2013). Dette er også noe som framgår av 

lovforarbeidene i denne oppgavens datamateriale (se f.eks.Ot. prp. nr. 28 (1999-2000), s. 18 

og 49). At den offentlige debatten rundt seksuallovbrudd påvirker den politiske prosessen, 

tydeliggjøres blant annet av følgende sitat, hentet fra lovforslaget til den alminnelige delen av 

den nye straffeloven av 2005. Til tross for at justisdepartementet vedkjenner de potensielle 

problemene og de tidligere dårlige erfaringene med bruk av minstestraff, uttaler de at: «[m]ed 

den forholdsvis massive kritikk som i lang tid har vært rettet mot straffutmålingspraksis i 

voldtektssaker, fremstår det likevel som uaktuelt å fjerne minstestraffen på to år kort tid etter 

vedtakelsen» (Ot.prp. nr. 90 (2003-2004), s. 138). 

Det fremgår av delutredning VII, NOU 2002: 4, at også Straffelovkommisjonen har merket 

seg en tendens til flere krav om kriminalisering og strengere straffer, noe de mener det er 

grunn til å være på vakt mot. Videre finner kommisjonen det særlig viktig å drøfte hvilke 

prinsipper som bør gjelde for kriminaliseringsprosessen «i en tid der begrensende prinsipper 

for bruk av straff i mange tilfeller er lite framme i forbindelse med ny lovgivning» (NOU 

2002: 4, s. 78). Samtidig påpekes viktigheten av å være varsom ovenfor det som har vist seg å 

være «et press i retning av å kriminalisere stadig flere handlingstyper, samtidig som viljen til 

å oppheve eksisterende straffebud er liten» (s. 86). Kommisjonen observerer altså både 

antydningene til en økt straffetilbøyelighet og fraværet av elementer som kan fungere 

dempende på et slikt press. Johs Andenæs (2002, s. 162) skriver at «mens endringer i 

straffelovgivningen i 1980- og 1990-årene for det meste har gått i skjerpende retning, er 

kommisjonsutkastet preget av moderasjon». Det samme fremgår av denne oppgavens 

gjennomgang av den kriminalpolitiske utviklingen på voldtektsfeltet, der 

lovgivningsprosessen har fremmet flere utvidelser og skjerpelser enn det som blir foreslått av 

NOU-ene. Det kan altså formodentlig observeres en viss kontrast mellom 

Straffelovkommisjonen, som fungerer som et ekspertutvalg, og de påfølgende politiske 

instansene. 



58 

 

En mulig hentydning til den politiske satsningen på en mer restriktiv og hard kriminalpolitikk 

kan kanskje illustreres gjennom kravene om at straffenivået for voldtekt, alle typer voldtekt, 

blir hevet og det raskt. Som sagt er dette blitt forsøkt gjort blant annet gjennom bruk av 

minstestraff og angivelsen av normalstraffenivåer, i tillegg til at det blir presisert at 

deldommer, der deler av dommen er gjort betinget, kun skal avgis helt unntaksvis. Dette er 

tydelige kriminalpolitiske initiativer fra lovgiver som går nokså langt i å forsøke å styre 

straffeutmålingen, og det i mer straffende retning. Som det er fastslått i kapittel 4 er riktignok 

lovgivningen i utgangspunktet også en politisk prosess. Det er Stortinget Grunnloven erklærer 

som offisiell lovgiver i Norge. I tillegg er det også vist gjennom saksgangen til lovforarbeider 

at lovendringer vanligvis er basert på forslag fra regjeringen. Det som blir utforsket her er 

derfor ikke om kriminalpolitikken kan sies å være politisk, men heller i hvor stor grad, og på 

hvilke måter det politiske gjør seg gjeldene. Mer detaljstyring fra lovgivers side, for å prøve å 

presse opp straffenivået, kan for eksempel hevdes å foregripe domstolenes oppgave om 

straffeutmåling. 

Voldtekt er altså et eksempel på en lovbruddstype som har blitt viet stor politisk 

oppmerksomhet de seneste årene. Straffelovkommisjonen (NOU 2002: 4) ser strafferammene 

og straffenivå som en viktig del av diskusjonen rundt hvordan forholdet mellom lovgiver og 

domstolen bør være. De trekker frem at lovgiver til tider har benyttet seg av endringer i 

strafferammene, deriblant minstestraffen, som en måte å påvirke straffenivået for de typiske 

overtredelsene. Dette vil i så fall være et politisk signal og innebære problemer for uklar 

kommunikasjon og et press mot strengere straffer (NOU 2002: 4, s. 107). Kommisjonen 

mener videre at det finnes et politisk press mot å få strengere straffer på visse områder, der 

minstestraffen har vært et praktisk verktøy for å styre straffeutmålingen i domstolene (s. 143). 

Som gjennomgangen i denne teksten antyder virker den kriminalpolitiske utviklingen for 

seksuallovbrudd å være et mulig eksempel på en slik utvikling. 

Høyesterettsdommer Magnus Matningsdal har ved flere anledninger advart mot det han 

opplever som et økt politisk press for å påvirke straffenivået direkte, ved metoder som kan 

utfordre de norske domstolenes uavhengighet (se Matningsdal, 2002; 2004). Voldtekt er et av 

områdene hvor dette har gjort seg gjeldende. Det Matningsdal er mest bekymret over, er 

forskjellige politiske utsagn om straffenivået som blir gitt utenom rollen som lovgiver, da 

dette kan sies å gå imot Grunnlovens maktfordeling. Derfor er det ikke først og fremst 
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lovforarbeider som er hans fokus, men likevel vises det her til generelle trekk om økt politisk 

interesse for straffenivået.  

Videre, selv om det ikke nødvendigvis går imot Grunnloven at lovgiver søker å påvirke 

straffeutmåling gjennom mer detaljstyring i lovforarbeidene, vitner det om en utvikling mot 

mer politisk investering og engasjement i kriminalpolitisk håndtering av seksuelle overgrep. I 

tillegg går det, som nevnt, imot den norske tradisjonen hvor domstolene har et stort rom for 

skjønnsvurdering. Det er denne skjønnsutøvelsen det blir vist til både i NOU 1997: 23 og Ot. 

prp. nr. 28 (1999-2000) når det fastslås at straffenivået for voldtekt kan heves gjennom 

rettspraksis innenfor de eksisterende, vide strafferammene. Denne oppfatningen har imidlertid 

gradvis blitt svekket, og de senere årene har den kriminalpolitiske utviklingen vært preget av 

det som har blitt kalt «en «dragkamp» mellom Stortinget og domstolene om det alminnelige 

straffenivå for drap, grov vold og seksuallovbrudd» (Skoghøy, 2015, s. 307).  

Kanskje er det særlig angivelsen av normalstraffenivåer som kan sies å utfordre den 

tradisjonelle skjønnsutøvelsen ved straffeutmåling. Matningsdal mener lovgiver generelt bør 

være tilbakeholden med å gi detaljerte anvisninger i forarbeidende om straffenivået (2004; 

328), noe han uttaler før normalstraffenivåene blir angitt i forarbeidene til den nye 

straffelovens spesielle del (Ot.prp. nr. 22 (2008-2009)). I samme prosess blir samleiebegrepet, 

som var aktuell i forbindelse med kriteriene for minstestraff, erstattet av en opplisting av 

konkrete handlingsalternativer. Dermed også noe av mulighetene til å tilpasse bestemmelsens 

innhold gjennom rettspraksis redusert.  

Samtidig er det også grunn til å være oppmerksomme på at den institusjonelle oppbygningen 

av det norske strafferettsystemet kan innebære betydelig forskjell i hvordan generelle 

straffetendenser
15

 implementeres i Norge, for eksempel sett i forhold til USA (Garland, 2013). 

Eksempelvis kan delstatlig beslutningsnivå for kriminalpolitikken og folkevalgte dommere i 

USA føre til en større innvirkning av populistiske krav. Norsk kriminalpolitikk foregår på 

nasjonalt nivå, og domstolene er ikke del av den politiske arenaen på en slik måte. I tillegg 

utøver dommerne tradisjonelt en stor grad av skjønnsutøvelse. Dermed kan dette utgjøre noe 

av det Green kaller forskjeller i lands «landskap», som gjør at den straffende vinden vil ha 

ulik innvirkning. 

                                                 
15

 Garland bruker ordet «penality» om «the whole of the penal practice» (2013, s. 476). 
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6.3 Mot (rettferdig) gjengjeldelse  

I tillegg til hvordan politiske aktører markerer seg tydeligere på strafferettsområdet, er det 

også interessant hvilke argumenter som blir benyttet, og hvilke som vinner frem i den 

kriminalpolitiske diskusjonen. I forlengelse også hva slags straffeideologi diskusjonen utgår 

fra. For å få gjennomslag er de politiske strategiene og argumentasjonen som blir anvendt 

avhengig av en viss grad av sosial støtte (Garland, 2001, s. 142). Følgelig, hvis det nå er 

antydninger til at både lovendringer og retorikk beveger seg i en mer repressiv retning preget 

av lov og orden, og en mer ekspressiv og fordømmende bruk av straff, må dette kunne antas å 

resonnere til gjeldende oppfatninger i samfunnet mer generelt. En slik økt straffevillighet og 

en følgende politisk nyttiggjørelse har videre blitt hevdet å være særlig fremtredende og ha en 

sterk gjennomslagskraft på områder som seksuallovbrudd. Denne utviklingen er antagelig 

ikke tilfeldig, men i stedet influert av diverse gjeldene diskurser i samfunnet som berører 

temaer som statens rolle, straffens funksjon, menneskesyn, kriminalitet, kjønn og offerskap. 

Ifølge Garland har det altså funnet sted et skifte i hvordan vi forstår kriminalitet, fra 

strukturnivå til individnivå. Dette har også påvirket hva slags metoder som blir vurdert mulige 

og ønskelige å anvende. Med Andenæs’ ord kan man si at «jo mer man betrakter forbrytelsen 

utelukkende som et resultat av anlegg og miljø, jo vanskeligere er det å opprettholde 

forestillingen om den rettferdige gjengjeldelse» (Johs. Andenæs et al., 2004, s. 70). Estrada 

(2004, s. 419) beskriver hvordan flere forskere peker på et skifte i måten vestlige myndigheter 

møter kriminalitet på; «from social policy to crime policy, with a concomitant change in 

emphasis from treatment and rehabilitation to just deserts». Det har tidligere blitt beskrevet 

hvordan behandlingsideologien, som er en betydelig del av penal-welfarism-rammeverket, 

blir oppfattet å ha mistet sin hegemoniske plass. Lovbryteren blir ikke lenger forstått som et 

produkt av uheldige omstendigheter, men som en individualisert og aktiv aktør, ansvarlig for 

sine handlinger. I tråd med dette betegner Balvig (2005) et paradigmeskifte som har funnet 

sted i det (danske) senmoderne samfunnet. Modernismens vektleggingen av solidaritet og 

fellesskap er overtatt av en fremmedgjørende og individualiserende prosess, der mennesket 

blir sett på som grunnleggende egoistisk og tilbøyelig til kriminalitet. På denne måten er 

kriminalpolitikken nå blitt et spørsmål om kontroll, der uskadeliggjøring og hevn har overtatt 

for rehabilitering. Eksperter har mistet innflytelse, da årsakene til kriminalitet ikke lenger blir 

vurdert som viktige. Som Johansen (2015) beskriver, opplever mennesket i det nyliberalistisk 

samfunnet på mange måter en større grad av velstand og valgfrihet. Samtidig er det 
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paradoksalt nok en mer straffende side ved denne friheten, da det også har vokst frem et 

finmasket normsystem mennesket er forventet å konformere til. Avvik fra dette kan dermed 

bedømmes desto hardere. Det er den umoralske gjerningen som er i sentrum, og tonen har 

også skiftet fra kald rasjonell til emosjonell og ekspressiv: «In this paradigm, crime is a risk, 

and punishment serves as revenge for wrong choices, and as protection against those who 

make them” (Balvig, 2005, s. 185).  

Straffelovkommisjonen oppfordrer i NOU 2002: 4 til generell tilbakeholdenhet når det 

kommer til bruk av straff, og mener at lovgiver har hatt et for optimistisk syn på hva straffen 

kan oppnå (NOU 2002: 4, s. 79 og 83). Som diskutert i det foregående, har det også vært slike 

tegn på at lovgivningen beveger seg i en mer repressiv retning. På den andre siden konstaterer 

også kommisjonen at visse handlinger er «åpenbart straffverdige», og nevner da drap, 

voldtekt og tyveri. Likevel blir det i dette dokumentet (og kun her) anbefalt en forholdsvis 

betydelig av- og nedkriminalisering for voldtekt. Dette ved å oppheve straffebudet for grov 

uaktsom voldtekt, og samtidig senke strafferammene i flere av straffebudene. Som vist er det 

heller utvidelse av voldtektsbegrepet og oppkriminalisering som blir lansert i den 

kriminalpolitiske prosessen forøvrig. 

Hvorfor voldtekt, som har gjennomgått en begrepsutvidelse, bør straffes stadig hardere, og 

hvorfor dette bør skje fortere og mer markant enn den gradvise skjerpelsen som finner sted 

gjennom rettspraksis, blir ikke gjort gjenstand for noen særlig utførlig drøfting i 

lovforarbeidene. Særlig med tanke på Straffelovkommisjonens tilråding om tilbakeholdenhet 

er dette noe som kan virke iøynefallende. En mulig tolkning er at dette ikke blir sett på som 

politisk risikabelt, men som en gunstig og kanskje selvfølgelig retning som derfor heller ikke 

krever særskilt rettferdiggjørelse. Drøftelsen av den politiske virksomheten ovenfor kan 

muligens være med å støtte opp under denne tolkningen. På en annen side kan det også være 

en indikasjon på en redusert, eller i det minste smalere ambisjon for straffens virkeområde, 

slik som Garland viser til i sin tese (2001, s. 120). Der rehabiliteringstanken er svekket, 

forsvinner også mye av den bredere sosiale funksjonen ved straffereaksjoner. I stedet blir det 

straffen i seg selv som er i fokus, da den i det minste kan bidra til å demonstrere harme over 

lovbruddet, og over den skade og krenkelse som offeret er utsatt for. Dermed er det mulig at 

lengre og mer inngående diskusjoner av straffens begrunnelser ikke er så fremtredende i den 

kriminalpolitiske utviklingen fordi straffen blir sett på som viktig i seg selv, som straff, og 
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ikke på grunn av dens potensielle sosiale effekter. Straffen kan i denne sammenhengen heller 

ta sikte på å demonstrere alvorligheten ved en lovovertredelse (Tham et al., 2011, s. 556). 

En potensiell indikasjon på en utvikling mot rettferdig gjengjelsele som legitim 

straffebegrunnelse kan være gjennom hvordan den lovstridige handlingen er kommet mer i 

fokus. Satsningen på minstestraffen og spesifiseringen av normalstraffenivåer for forskjellige 

type overtredelser kan for eksempel gi inntrykk av at det er type lovovertredelse som er 

styrende, heller enn gjerningspersonen med hans (eller hennes) konkrete omstendigheter. Som 

det er diskutert i forrige delkapittel, innebærer disse grepene også en større grad av 

detaljstyring, og et mer rigid system for straffeutmåling. I en meningsytring advarer Christie 

(2009) mot angivelsene av normalstraffenivåer. Han mener dette er med på å innsnevre 

dommernes skjønnsvurderinger og medfører dermed en maktforskyvning over til lovgiver. 

Han mener også at disse trekkene beveger rettssystemet mer i retning av de amerikanske 

forholdene med «sentencing guidelines», som er drøftet i boka «Kriminalitetskontroll som 

industri» (Christie, 1993). Garland (2001, s. 179) argumenterer for at når lovbryteren og hans 

individuelle forutsetninger og omstendigheter blir mindre sentral, åpner dette for en mer 

abstrakt og stereotyp forståelse. Samtidig medfører dette en mer kategorisk og absolutt 

straffereaksjon, begrunnet i tanken om rettferdig gjengjeldelse. Denne reaksjonstypen er 

preget av en større avstand fra de enkelte lovovertredelsene, og heller fokusert på overordnede 

kategorier, en utvikling han mener er reflektert blant annet i bruken av minimumsstraffer og 

skjematiske retningslinjer for straffeutmåling (ibid.).  

Her bør det dog innvendes at det norske dommerskjønnet i utgangspunktet er svært vidt, til 

tross for de mulige innsnevrende tendenser diskutert i forrige delkapittel. Der ble det også 

bemerket at den institusjonelle strukturen ved de norske strafferettslige institusjonene kan ha 

en skjermende effekt mot press mot en hardere kriminalpolitikk. Det fremgår av flere av 

bidragene redegjort for i kapittel 2 at de nordiske landene gjerne blir karakterisert av relativt 

mildere og moderat kriminalpolitikk. Selv om det kan finnes utviklingstrekk som kan ses på 

som en innkrenking av dette skjønnet, vil det derfor ikke være treffende å bruke samme 

beskrivelser fra britiske og særlig amerikanske forhold for norske forhold. Imidlertid kan 

funnene fra den kriminalpolitiske utviklingen fremdeles være uttrykk for at rettferdig 

gjengjeldelse får relativt større innpass som legitim straffebegrunnelse, også her. 

Diskusjonen rundt straffenivået for voldtekt kan i lovforarbeidene enkelte ganger virke preget 

av en relativt abstrahert gjerningsforståelse. Et betegnende eksempel i den sammenheng er 
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den manglende refleksjonen over muligheten for at inkludering av flere (mildere) 

handlingsalternativer i voldtektsparagrafen vil kunne ha en effekt på straffenivået. Muligens 

kan et overordnet straffenivå for kategorier av overgrep synes å være tilstrebet i høyere grad 

enn det å kunne ta høyde for alle individuelle og særegne variasjoner ved konkrete tilfeller. I 

lovforarbeidene forut for den nye straffelovens alminnelige del, blir det gjengitt to saker fra 

Høyesterett hvor den forhøyede minstestraffen for voldtekt har blitt vurdert som for streng 

(Ot. prp. nr. 90 (2003-2004), s. 138). Selv om justisdepartementet her anerkjenner slike 

potensielle ulemper ved minstestraffen, er det også tegn til å fremholde et overordnet 

perspektiv, med en viss avstand fra den enkelte overtredelse, da: «eventuelle konkrete 

urimeligheter må i tilfelle finne sin løsning i praksis […]» (ibid.).  

Til tross for mangelen av lengre og utførlige drøftelser av straffens virkning i en bredere 

samfunnsmessig sammenheng, er det også mulig å skille ut noen bestemte typer 

argumentasjon rundt straffeskjerpelsene og begrepsutvidelsene som er observert på 

voldtektsfeltet de senere årene. Enkelte steder er det, som nevnt i forrige delkapittel, 

fremholdt at straffenivået for voldtekt må skjerpes, ettersom det ikke er i samsvar med folks 

alminnelige rettsoppfatning (se Innst. 314 L (2009–2010), s. 2; Ot. prp. nr. 28 (1999-2000), s. 

18, 49). I Ot. prp. nr. 28 (1999-2000, s. 16) blir en slik argumentasjon anvendt som en mer 

generell begrunnelse for behovet for totalrevisjonen av sedelighetskapitlene. Olaussen (2013) 

beskriver hvordan politiske henvisninger til folks rettsfølelse ved flere tilfeller brukes for å 

legitimere straffeskjerpelser, også vedrørende seksuallovbrudd. Likevel blir slike argumenter 

ofte hevdet uten å basere seg på noe empirisk grunnlag.  

Olaussen (2013) kommer frem til at mens det riktignok stemmer at folk generelt uttrykker 

misnøye over straffenivået i Norge, er det også slik at dette delvis grunner i en 

gjennomgående undervurdering av rettens faktiske bruk av ubetinget fengselsstraff, så vel 

som lengden på fengselsstraffene som idømmes. Videre er det slik at straffereaksjonene som 

det representative utvalget fra befolkningen selv oppgir som passende når de blir konfrontert 

med en rekke lovbruddsscenarioer, er systematisk mildere enn det de spurte tingrettsdommere 

svarte på de samme scenarioene. Dette gjelder både for anvendelsen av ubetinget dom og 

lengden på fengselsstraff (ibid.). Resultatet herfra samsvarer også med funnene fra samme 

type undersøkelse utført i de andre nordiske landene (Balvig, Gunnlaugsson, Jerre, Tham, & 

Kinnunen, 2015). 
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På en annen side utgår det også av Olaussens studie at voldtekt er et av lovbruddene hvor det 

viser seg at folk er mest straffevillige (2013). Således kan voldtekt kanskje være en 

lovbruddstype hvor det er legitimt å begrunne straffeskjerpelser ved henvisninger til hensyn 

til alminnelig rettsoppfatning. Folk generelt er formodentlig av den oppfatning at voldtekt er 

en alvorlig lovbruddstype som fortjener en streng straff. Likevel er slike vurderinger, som 

tyder på en særlig straffetilbøyelighet for voldtekt, også noe som stemmer overens med 

graderingene av de ulike scenarioene som de spurte dommerne vurderte. Tingrettsdommerne i 

studien har i tillegg utarbeidet sin respons uten å ta hensyn til de ytterligere straffeskjerpende 

tiltakene fra Prop. 97 L (2009-2010) . Samtidig er det også for dette området at utvalget fra 

befolkningen undervurderer både straffereaksjon og straffenivået, noe som tilsammen vil 

kunne forklare det generelle (og uinformerte) misnøye over lave straffer på dette feltet. I 

tillegg kan det kanskje også ses i sammenheng med tendensen til økt straffevillighet, som 

diskutert ovenfor, hvor fokuset er rettet mot en generell kategori heller enn å være rettet mot 

konkrete tilfeller. 

Forøvrig når lovforarbeidene tar for seg straff for voldtekt, er det ofte handlingens 

«straffeverdighet» som blir fremholdt som begrunnelse. Hva som rent konkret menes med 

begrepet når det brukes i lovforarbeider er imidlertid ikke selvsagt. Det er heller ikke et 

anvendt begrep i straffeloven (Eskeland, 2013, s. 148). I den videste forstand peker 

begrepet mot at dette er forhold som samfunnet bedømmer å være verdig straff (Eskeland, 

2013, s. 58). At voldtekt er straffverdig er i den forstand noe lovgivningsprosessen rundt 

voldtekt forutsetter, noe også Olaussens studie bekrefter som et generelt synspunkt i 

befolkningen. Det å bruke «straffverdig» synonymt med «straffbart» vil imidlertid redusere 

meningsinnholdet (NOU 2002: 4, s. 121).  

Kjernen i straffverdighetsbegrepet, ifølge Eskeland, dreier seg som regel om grad av 

bebreidelse som kan rettes mot gjerningspersonen (2013, s. 146-148). Grad av bebreidelse 

kan vurderes etter tre forhold: hvor alvorlig krenkelsen er, graden av subjektiv skyld og 

den verdimessige dommen over handlingen, som handler mest om gjerningspersonens 

motiv og handlingssituasjonen (ibid.). Eskeland påpeker at handlingens grovhet virker å 

være den vanligste betydningen av «straffverdig» i rettspraksis. Prevensjonshensyn blir 

ikke sett som relevante i straffverdighetsvurderinger. Dette ifølge Straffelovkommisjonen, 

som oppsummerer Fängelsesstraffkomittèens mer inngående drøftinger av begrepet (NOU 

2002: 4, s. 122). I utredningen brukes «straffeverdighet» hovedsakelig som «en 
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karakteristikk av handlinger vurdert ut fra hensyn med moralske implikasjoner, nært 

knyttet til rettferdighetsbetraktninger og gjengjeldelsesteorier», og vurderingen er 

prinsipielt viktig i fastsettelsen av strafferammer (NOU 2002: 4, s. 122).  

I lovforarbeidene er det slik at vurderinger av straffverdighet ofte blir satt i sammenheng med 

handlingens grovhet, ved at det er en alvorlig krenkelse av fysisk, så vel som seksuelle 

integritet og at skadene for offeret kan være svært omfattende. Et slikt fokus på ofrenes skade 

og opplevelse av overgrepet, er noe som kan samsvare med «oppdagelsen av offeret», slik det 

ble behandlet i kapittel 2. Der ble det også pekt på at offerdiskursen fremkomst er tett knyttet 

til seksuallovbrudd og vold mot kvinner. Flere steder i argumentasjonen rundt lovendringene 

antydes også en kjønnet forståelse. Gjennomgående er voldtekt presentert som et kjønnet 

fenomen, hvor det å styrke kvinner og barns rettsvern er en sentral legitimering av 

endringsforslagene. Beslutningen om å kriminalisere grov uaktsom voldtekt «tar først og 

fremst sikte på å beskytte kvinner mot menn […]» (Ot. prp. nr. 28 (1999-2000), s. 16). Også 

dette blir vurdert som klart straffverdige forhold, og «Kvinner som blir utsatt for slik 

hensynsløs atferd som en grov uaktsom voldtekt vil innebære, har krav på den støtte og 

beskyttelse som straffeloven gir» (s. 37).  Når det refereres til ofrene, blir de i all hovedsak, 

implisert og eksplisitt, antatt å være kvinner (og overgripere menn). Enkelte steder i 

lovforarbeidene blir det kort vedkjent at også menn etter loven kan være ofre for voldtekt, 

men dette fremstår nærmest som et unntak, og ikke et moment som blir tatt i videre 

drøftelser
16

. Offerdiskursen i den kriminalpolitiske utviklingen virker derfor å være tet knyttet 

til spørsmål om kjønn. 

I kriminaliseringen av grov uaktsom voldtekt blir det lagt stor vekt på at partene som kan 

forstås som representanter for ofrene, uttrykket ønske om kriminalisering i høringsinstansene 

(Ot. prp. nr. 28 (1999-2000), s. 38). Dette tyder på at ofrenes perspektiv (slik det blir fremstilt 

av diverse organisasjoner og lignende) blir mer vektlagt enn meningen til det man kan kalle 

rettslige aktører, som i grove trekk er preget av mer motstand til kriminaliseringen. I 

forbindelse med diskusjonen om å videreføre skyldformen, blir det påpekt at skillet mellom 

forsettlige og grove uaktsomme overtredelser, blant annet speilet i straffenivået, er for skarpt 

og bør mykes opp (Ot.prp. nr. 22 (2008-2009), s. 235). I samme diskusjon blir det fremholdt 

at forskjeller i den subjektive skylden ved en handling ikke nødvendigvis vil ha innvirkning 
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 I NOU 1997: 23 (s.65) blir det helt kort nevnes en mulighet for ekstra belastning for menn som ofre for 
voldtekt. 
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på dens potensielle skadevirkninger. Dermed kan det virke som at offerets lidelse er sentral i 

vurderingen av handlingens grovhet (som straffverdighetsvurdering), kanskje i større grad enn 

gjerningspersonens subjektive skyld.   

Blant annet ved bruk av drøftinger fra Johs. Andenæs og Alf Ross finner 

Straffelovkommisjonen det sannsynlig at det er «særlig moralske og følelsesmessige hensyn 

som i uforholdsmessig grad vil kunne trenge gjennom overfor andre hensyn ved intuitive 

vurderinger av hva som er rettferdig» (2002:4, s. 125). Videre beskriver de en paradoksal 

tendens til å intuitivt ville dømme overgrep mot enkeltpersoner hardere, fordi det oppleves 

som særlig alvorlig og opprivende. Dermed vil for eksempel en miljøkriminalitet, som kan ha 

alvorlige følger for store deler av befolkningen og ofte vil være drevet av vinningsmotiver og 

utført med overlegg, ha vanskelig for å bli bedømt etter samme allmenne straffverdighetsnivå 

der det blir sammenlignet direkte med for eksempel voldtekt (ibid.). En lignende 

sammenligning foretas i justiskomiteens drøfting av strafferammene for voldtekt:  

K o m i t e e n understreker at den idømte straff gir signaler om hvor alvorlig samfunnet 

ser på en handling, og k o m i t e e n mener det blir helt galt når en så krenkende 

handling som seksualle overgrep/voldtekt straffes mildere enn for eksempel økonomiske 

forbrytelser (Innst. O. nr. 92 (1999-2000), s. 7). 

Straffelovkommisjonen hevder at: «Krenkelse av seksualmoral synes mer enn noe å appellere 

til samfunnets krav til en streng straffetrussel» (NOU 2002: 4, s. 125), en tendens det kan 

være antydninger til i den kriminalpolitiske diskusjonen om voldtekt.  

I likhet med flere av de teoretiske bidragene som er drøftet, forstår også 

Straffelovkommisjonen en større aksept for gjengjeldelsesteorier som legitime 

straffebegrunnelser i sammenheng med en minket tiltro til de preventive effektene ved 

straffen (NOU 2002: 4, s. 124). Et slikt skifte fra prevensjon til gjengjeldelse, med et stadig 

fokus på kriminalitetsofferet, blir også beskrevet for svenske forhold (Tham, 1995; Tham et 

al., 2011). Som det ble diskutert i kapittel 2, blant annet via Skilbrei og Holmström (2013) og 

(Hernes, 2004), er det også sider ved den nordiske konteksten, blant annet et ideal om 

likestilling, som kan gjøre seksuallovbrudd til et område hvor gjengjeldelseshensyn og økt 

bruk av strafferettssystemet kan ha fått særlig innpass. «Today, just deserts, moral education, 

and consideration for the public’s sense of justice have moved into the foreground. […] the 

commitment to the crime victim tends to express itself in the form of demands for an 
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extended use of criminal law; redress for the crime victim requires that the offender be 

punished, and punishment becomes an end in itself» (Tham et al., 2011, s. 578).  

6.4 Strafferettssystemet i det senmoderne samfunn  

I det foregående er det drøftet hvordan straffeideologi kan sies å komme til uttrykk gjennom 

endringer i hva som blir sett som legitime begrunnelser for straff. Gjengjeldelse kan ha blitt 

mer gangbart og slagkraftig, også politisk, da behandlingsideologien og ekspertene mistet sin 

hegemoniske posisjon. Tett forbundet med «behandlingsideologiens fall», men mer 

overordnet denne utviklingen, peker tesen om en ny straffeideologi også mot et brudd med et 

større modernistisk prosjekt, noe som kan påvirke både statens rolle samt enkeltindividets 

måte å forholde seg til hverandre og til staten (Garland, 2001). Slike mer overordnede 

endringer ved samfunnet kan på denne måten også ses sammen med uttrykkene for en ny 

straffeideologi som er diskutert i det foregående. Tendensene til økt politisk investering i en 

mer repressiv og ekspressiv kriminalpolitikk kan tenkes å få en særskilt kraft og betoning i det 

senmoderne samfunnet. 

Som det fremgår av kapittel 2, blir kriminalitet i det modernistiske perspektivet forstått som 

ett av flere eksempler på sosiale problemer staten kan løse gjennom diverse sosiale og 

økonomiske reformer. Kriminalpolitikken er derfor på mange måter her en integrert del av 

sosialpolitikken. Derimot har utviklingen i nyere tid ført til en redusert tiltro til dette 

progressive perspektivet, og gjort kriminalitetsområdet mer selvstendig og i større grad sett 

fraskilt fra bredere sosiale forhold. Politisering av kriminalpolitikken, hvor gjengjeldelse gjør 

seg mer gjeldende som en legitim straffebegrunnelse, er, som nevnt, mulige uttrykk for en slik 

utvikling. Videre har det vokst frem en større grad av sosial fragmentering, svakere sosial 

kontroll og en ontologisk engstelse og krisefølelse. Kriminalitet blir sett som en uunngåelig 

del av hverdagen, ikke lengre i lys av fattigdom og sosial deprivasjon. I forlengelse av en slik 

utvikling hevder Boutellier (2000) at kriminalitetskontroll har blitt et slags moralsk 

samlepunkt hvor det er bildet av kriminalitetsofferet som her er fokuspunktet. Straff kan i 

denne sammenheng ha en viktig funksjon i seg selv, uavhengig av rehabilitering eller andre 

preventive effekter. En slik ekspressiv statlig tilpasning beskriver Garland slik: 

Such measures are designed to be expressive, cathartic actions, undertaken to denounce 

the crime and reassure the public. Their capacity to control future crime, though always 

loudly asserted, is often doubtful and in any case is less important than their immediate 
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ability to enact public sentiment, to provide an instant response, to function as a 

retaliatory measure that can stand as an achievement in itself  (2001, s. 133). 

På denne måten kan kriminalitetskontroll ha utviklet seg til å bli et område hvor en mer 

engstelig og individualisert befolkning kan rette frustrasjon, frykt og sinne. Samtidig er det et 

felt hvor staten, i møte med nye utfordringer, har mulighet til å gjenvinne tillitt og 

demonstrere sin makt, delvis med smalere ambisjoner. Slik forstått er den straffeideologiske 

utviklingen drevet av sammenfallende behov som kan styrke dens gjennomslagskraft. Ifølge 

dette resonnementet kan altså strafferettssystemet inneha en vesentlig posisjon i vår tid, og 

dessuten holde en annen betydning både for myndighetene og for befolkningen.  

Fra forrige kapittels redegjørelse av den kriminalpolitiske utviklingen fremstår det som at 

retten er en viktig arena for å møte det alvorlige samfunnsproblemet voldtekt her blir definert 

som. Det tydeliggjøres også hvordan dette er et område som har vært gjenstand for 

mangfoldige rettslige tiltak, deriblant flere politiske initiativer, blant annet for å få mer 

definert som voldtekt og for å dømme strengere. Muligens kan dette være i tråd med den 

beskrevne utviklingen, som en indikasjon på at straffesystemet i større grad blir benyttet i 

møte med uønskede handlinger. En viktig bakgrunn for tiltakene som de senere årene er 

iverksatt på voldtektsfeltet er, ifølge Hennum (2004), et ønske om å bruke rettsapparatet i 

voldtektssaker i større grad. Det kan hevdes at leting etter trygghet i møte med økt usikkerhet 

og frykt medfører at «the penal state» kriminaliserer stadig flere sosiale forhold og uønskede 

handlinger (Aas, 2007, s. 112). Ved et par anledninger i de politiske prosessene rundt 

lovendringene blir det imidlertid også påpekt at det vil være andre tiltak, i tillegg til de 

spesifikke straffebestemmelsene, som har betydning for hvordan voldtekt blir håndtert (Innst. 

O. nr. 92 (1999-2000), s. 12-13; Ot. prp. nr. 28 (1999-2000), s. 49-52). En del av dette handler 

derimot om hvordan lovbestemmelsene blir best mulig håndhevet i praksis, og utgår også fra 

et strafferettslig perspektiv. Samlet ser en altså at strafferettslig innsats mot voldtekt har blitt 

utvidet og intensivert, i det minste på lovgivernivå (se Victor, 1995, s. 73), noe som videre 

kan hentyde at rettssystemet er et stadig viktig og sentralt punkt for å møte uønsket atferd. 

En innvending på dette punktet kan være at ettersom denne studien tar utgangspunkt i nettopp 

straffeideologi via kriminalpolitisk utvikling, vil dette kunne bidra til å gi et feilaktig bilde av 

strafferettssystemets sentralitet og betydning. Ved å for eksempel ta for seg helse- og 

sosialpolitikk, eller seksualundervisning og holdningskampanjer i utdanningsreformer, ville 

det sannsynligvis ha vært andre forhold som ville ha tredd tydeligere frem enn det 
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straffeideologiske aspektet. Likevel, selv om det finnes andre arenaer der diskusjoner rundt 

voldtekt og seksuelle overgrep vil kunne gjøre seg gjeldene, også på andre måter enn det som 

fremgår av denne oppgaven, er det like fullt interessante og nokså betydelige endringer som 

har skjedd på det strafferettslige området. Tendensene som er identifisert gjennom den 

kriminalpolitiske utviklingen tyder i det minste ikke på at den strafferettslige innsatsen mot 

seksuelle overgrep har blitt redusert de senere årene. Heller tvert imot. Hva som er 

bakgrunnen for dette er imidlertid ikke helt klart og sannsynligvis heller ikke entydig, og det 

er slike potensielle forklaringsrammer som vil bli utforsket her. 

Akkurat hva som menes med «voldtekt», og mer konkret hvilke handlinger som straffelovens 

begrep omfatter, er, som utviklingen illustrerer, ikke så selvsagt som det innimellom kan virke 

som i den dagligdagse samtalen og i den kriminalpolitiske diskusjonen. I henhold til 

sosialkonstruktivistiske tilnærminger lar det seg vanskelig gjøre å finne frem til «rene» 

handlinger som ikke har gått igjennom en samfunnsmessig fortolkning (Høigård, 2007: 71). 

En handling er aldri i seg selv automatisk en del av en gitt kategori, men avhenger av at noen 

forstår den på en spesifikk måte, og kategoriserer den på bakgrunn av denne fortolkningen. 

Christie (2004) følger en slik argumentasjon når han hevder at kriminalitet som sådan ikke 

finnes. «Crime is an endless supply. […] Acts are not, they become; their meaning are 

created» (Christie, 2004, s. 10). For alle handlinger finnes det flere fortolkningsrammer som 

er mulige. Fortolkningen er det som gjør at vi forstår en handling som en gitt ting, som del av 

en kategori, for eksempel «kriminalitet». Det samme vil da også gjelde for et begrep som 

«voldtekt».  

I forbindelse med Christies formulering om at kriminalitet ikke finnes, innvender Olaussen 

(2004) at jo, det gjør det, som handlinger med en bestemt kvalitet, og som en sosial realitet 

som finnes uavhengig av enkelthandlinger. Ved hjelp av Weber betegner han kriminalitet som 

en «enighetskategori», bygget på grunnleggende moralske oppfatninger som det er bred 

tilslutning om i befolkningen. Sånn sett er enkeltmennesket bundet av en slik allmennmoral, 

og kan heller ikke fritt velge å modifisere den på egen hånd. Han er opptatt av å få frem at 

«kriminalitet er noe annet og mer enn en sum av enkelthandlinger, som (mer eller mindre 

tilfeldig?) blir nedtegnet som kriminalitet [sic.]» (Olaussen, 2004, s. 26). Der Christie 

fokuserer på fortolkningsrommet og de meningsskapende prosessene vedrørende kategorier, 

er Olaussen mer opptatt av hva det er som gjør at samfunnet sammen har dannet akkurat disse 

kategoriene, som jo ikke blir særlig utfordret i det daglige. 
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Olaussens innvendinger er en viktig presisering, kanskje særlig når det kommer til 

lovbruddskategorier som voldtekt, da disse gjerne betraktes som «mala per se», handlinger 

som i seg selv er skammelige eller umoralske (Johs. Andenæs et al., 2004, s. 6). Dette står i 

motsetning til moralsk nøytrale handlinger, «mala qui prohibita», som er forkastelige kun på 

grunn av at de er straffebelagt. Med andre ord kan voldtekt i et slikt perspektiv forståes som et 

begrep som omfatter gjerninger som i seg selv er umoralsk og forkastelig, nærmest ved en 

iboende egenskap, og som dermed ikke vil være like avhengig av fortolkning. Dette kan 

delvis minne om forestillinger om en slags essens ved de handlingene som faller inn under 

begrepet voldtekt.  

Det at voldtekt trolig kan kategoriseres med en større grad av selvfølgelighet, trenger derimot 

ikke bety at handlinger ikke må fortolkes og tillegges mening før de kan forstås som voldtekt. 

Det sosialkonstruktivistiske resonnementet betyr heller ikke at kategoriseringen er vilkårlig. 

Det hadde i så fall resultert i en slags total relativisme. Følgelig er det ikke slik at Christie 

hevder at det ikke finnes handlinger som er uakseptable, uønskede og skadelige. Det kan være 

gode grunner til at noe skal betegnes som kriminalitet, og voldtekt er for de aller fleste et 

selvsagt tilfelle. Et slikt utgangspunkt fremgår også av den foregående diskusjonen om 

straffverdighet og allmenn rettsfølelse vedrørende voldtekt.  

Den viktige innsikt fra det sosialkonstruktivistiske perspektivet er derimot at kategorier, slik 

som voldtekt, ikke er en realitet som sådan, selv om både handlingene de sikter å omfatte og 

selve kategoriseringen har virkelige konsekvenser. Handlinger er likevel betinget av 

fortolkning, uavhengig av hvilke bakenforliggende forhold som er avgjørende i 

kategoriseringsprosessene. Særlig yttergrensene for det som blir omfattet av et begrep kan 

være åpen for forskjellige kategoriseringer, da de ikke like lett svarer til kjerneforståelsen av 

begrepet. Dette kan for eksempel tydeliggjøres ved utbredelsen av voldtektsmyter om ideelle 

ofre og overgripere, samt forestillinger om "egentlige voldtekter" (Bitsch & Kruse, 2012). 

Videre viser Jeffners (1997) undersøkelse av svenske ungdommers oppfatninger at deres 

forståelse av voldtekt ikke var entydig, men noe som ble dannet og omdannet i møte med 

konkrete hendelser. Det er heller ikke alltid alle opplevde handlinger som like lett lar seg 

karakterisere som voldtekt. Dette illustreres i Vislies mastergradsoppgave om kvinners 

erfaringer med diverse uønskede seksuelle erfaringer som ikke uproblematisk lot seg 

karakteriseres verken som voldtekt eller sex, og derfor medførte ambivalens og ubehag 

(Vislie, 2015). 
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Voldtektbegrepet, slik som andre begreper, viser tilsynelatende til noe fast og gitt, men er 

«vevd inn i komplekse hverdagslige praksissammenhenger der deres betydninger ubemerket 

også endres» (Sætre, 2014, s. 359). På det konkrete plan kan forandringer i hva som 

(strafferettslig) befattes av voldtektsbegrepet illustreres gjennom lovens ulike definisjoner 

gjennom tidene, inkludert endringene fra de senere årene, som er denne oppgavens fokus. 

Tidlige straffebestemmelser om voldtekt handlet i mange tilfeller mer om å kontrollere 

uønsket, utenomekteskapelig (frivillig) sex, enn å hindre krenkelse (Eriksson, 2011, s. 38). I 

så fall var krenkelsen i større grad sett som en krenkelse en annen manns eiendom i en 

patriarkalsk samfunnsform. Videre, i Storbritannia åpnet ikke domstolene opp for voldtekt 

mellom ektefeller før en rettsavgjørelse i 1991, og voldtekt ved anal penetrering ble det først i 

1994 satt presedens for (Walklate, 2008, s. 44). I Norge beskrives en lignende utvikling, og i 

rettspraksis ble det ikke reist tiltale for voldtekt innenfor ekteskapet før en Høyesterettsdom i 

1974 (NOU 2003: 31, s. 29). Smart (1992) illustrerer hvordan loven, også i nyere tid, i mange 

tilfeller har vært en måte å kontrollere kvinners seksualitet og reproduksjon. Disse 

eksemplene illustrerer tydelig at hva som menes med voldtekt, strafferettslig, men også mer 

generelt på et samfunnsmessig plan, er i konstant endring. I likhet med 

kriminalitetskategorien mer generelt, vil vurderingene av hvilke handlinger som omfattes 

være avhengig av samfunnsmessige diskurser og strukturer. 

Det har allerede blitt vist gjennom den kriminalpolitiske utviklingen, hvordan forståelsen av 

voldtekt også i nyere tid har utvidet seg, blant annet ved at begrepet kan fungere mer som en 

samlebetegnelse for det som blir forstått som alvorlige seksuelle overgrep, heller enn å være 

begrenset til en konkret gjerningsbeskrivelse. Disse overgrepene karakteriseres også i større 

grad av fravær av samtykke enn bruken av tvangsmidler. I forrige delkapittel ble det utforsket 

muligheten for at voldtekt blir sett mer som en overordnet, abstrakt kategori, noe som følgelig 

kan lette for absolutte straffebegrunnelser. Utvikling kan dermed tyde på en slags 

essensialisme av voldtektsforståelsen, noe som potensielt kan være utledet fra senmoderne 

samfunnstrekk. Ifølge Aas (2007, s. 93-96) kan essensforståelser (oss/dem, farlig/uskyldig) 

være fristende å vende seg til i møte med usikkerhet og et mer fragmentert samfunn, i et 

forsøk på å oppnå en ontologisk sikkerhet og fellesskapsfølelse. Det samme er tilfelle for til 

en mer ekskluderende tendens mot avvikere som blir fremstilt mer stereotypt (Aas, 2007, s. 

14-16). En slik måte å møte kriminalitet på samsvarer også med det Garland beskriver som 

«the criminologiy of the other», der de sentrale temaene blir sammenfattet slik: 



72 

 

“[..] the upholding of order and authority, the assertion of absolute moral standards, the 

affirmation of tradition and common sense. It is also deeply illiberal in its assumption 

that certain people are ‘simply wicked’ and in this respect intrinsically different from 

the rest of us“ (2001, s. 184). 

Bruken av minstestraff og mer detaljerte retningslinjer er, slik det ble drøftet i forrige 

delkapittel, mulige antydninger på en slik måte å møte kriminalitet på. Det samme kan 

være gjeldende for hvordan offerskap og kjønn blir gitt betydning, da kriminalitetsofferet 

potensielt fungerer som et samlepunkt, både for en engstelig befolkning og for en utfordret 

og presset stat.  Som det er vist til i kapittel 2, og som også det går frem av de foregående 

diskusjonene i dette kapitlet, finnes det tegn til at offerdiskursen også gjør seg gjeldene i 

den kriminalpolitiske utviklingen på voldtektsfeltet.  

Videre kan det være slik at kjønnede lovbrudd som krenker enkeltindividet vil kunne 

vekke en særlig straffevillighet. Bildet av det ideelle offeret kan dermed fungere som en 

drivkraft i en økt bruk av strafferettssystemet, som også tenderer mot en repressiv retning. 

Som det fremgår av diskusjonen i kapittel 2, har kvinnebevegelsen i både norsk og i 

internasjonal sammenheng brukt legalstrategier for å synliggjøre vold mot kvinner som et 

samfunnsproblem og samtidig å oppnå status for voldsutsatte kvinner som verdige ofre (se 

f.eks.Houge et al., 2014; Tham et al., 2011). Ifølge forfattere som Ericsson (2007a) og 

(Lomell, 2006) har dette innebåret at offerets verdighet blir vurdert etter hvor harde straffer 

som blir idømt, noe som dermed kan resultere i et slags nullsumsyn på forholdet mellom 

offeret og gjerningsperson. Et slikt forhold viser Garland til som et mer generelt trekk ved 

mer bruk av ekspressiv straff:  

The zero sum relationship that is now assumed to hold between the one and the other 

ensures that any show of compassion for offenders, any invocation of their rights, any 

effort to humanize their punishment, can easily be represented as an insult to victims 

and their families (2001, s.143).  

Beskrivelsene av den kriminalpolitiske utviklingen på voldtektsfeltet i kapittel 5 og den 

påfølgende drøftelsen i kapittel 6 antyder at voldtekt i all hovedsak forstått som et kjønnet 

fenomen. Selv om det vedkjennes at det er mulig for menn å være offer, er det i all 

hovedsak kvinner som blir beskrevet som det typiske offeret og det er også noe av det som 

gjør at voldtekt blir sett som et samfunnsproblem. Det kjønnede aspektet ved lovbruddet 

har også blitt sett i sammenheng med en økt straffevillighet. På denne måten virker von 

Hofers formulering å kunne være gjeldene også for utviklingen observert i denne studien: 
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«Rape appears today as a crime with major gender-political implications (men’s violence 

against women)» (von Hofer, 2004, s. 58).  

*** 

Analytisk er det her blitt delt opp i tre deler som fokuserer på ulike måter straffeideologi kan 

gjøre seg gjeldene. Gjennom de tre delkapitlene ovenfor er det dermed blitt drøftet diverse 

trekk identifisert fra den kriminalpolitiske utviklingen på voldtektsfeltet, som på ulike måter 

kan sies å være uttrykk for en straffeideologi slik den Garland beskriver; politisering av 

kriminalpolitikken, tilbakekomsten av gjengjeldelse som legitim straffebegrunnelse og en 

endret betydning av strafferettssystemet, både for staten og for individet.  
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7 Avsluttende kommentar 

Denne oppgaven har tatt sikte på å undersøke vår tids straffeideologi gjennom en analyse av 

lovforarbeider vedrørende seksuallovbrudd. Noe av utgangspunktet var å undersøke om et 

straffeideologisk skifte tilsvarende det Garland har beskrevet, kunne spores på voldtektsfeltet 

i Norge, og i så fall på hvordan dette kom til uttrykk.  Det har blitt vist at på et overordnet 

nivå kan den krimimanpolitiske utviklingen på voldtektsfeltet virke å reflektere en 

straffeideologi slik den Garland (2001) skisserer. Nærmere har det så vært drøftet tre ulike 

måter for hvordan straffeideologi mer konkret kan ses å komme til uttrykk på i 

kriminalpolitikken. Også her er det identifisert enkelte utviklingstrekk som til en viss grad 

samsvarer med det en hadde forventet ved et slikt straffeideologisk skifte.  Dog er det ikke 

alle sider ved tesen som svarer til funnene i denne oppgaven. Et slikt skifte har heller ikke 

manifestert seg i samme skala, eller på samme måte som for eksempel i USA. For eksempel 

er tilfeller av barnefengsler, overgrepsregistre og «Three Strikes» (Garland, 2001, s. 133) ikke 

å finne i norsk sammenheng. Generelt er de nordiske samfunnene preget av en betydelig 

moderasjon i kriminalpolitisk utvikling, i det minste sett mot den en finner i vestlige land som 

England og USA.  Videre vil det derfor trolig være et spørsmål om betydelige gradsforskjeller 

av straffevillighet, der kontinuumsperspektivet vil kunne bidra mer til analysen enn en 

dikotomisk forståelse. I tråd med oppgavens teoretiske utgangspunkt, er en potensiell 

fortolkningsramme altså at det har funnet sted et skifte mot en relativt mer ekspressiv og 

repressiv straffeideologi, som på grunn av betydningen av offeret, kjønn og krenkelser kan ha 

en særlig slagkraft på voldtektsfeltet i det norske samfunnet. I beskrivelsene av 

kriminalitetsofferets inntog og et straffeideologiske skifte, fremmer Tham følgende forklaring 

for endringene: “a culture that gives violations of integrity major prominence, attempts to find 

new tasks for the welfare state, a strong women’s movement, and a highly developed politics 

of sexual equality”
17

 (Tham et al., 2011, s. 555).  

På den andre siden er det, som nevnt, også mulig å se på endringene på voldtektsfeltet som 

del av en legitim kamp for å synliggjøre et utbredt samfunnsproblem som trengte å bli tatt på 

alvor. Det er tidligere beskrevet hvordan voldtektsbestemmelsene gjennom historien ikke 

nødvendigvis først og fremst har tatt sikte på å beskytte mot seksuelle krenkelser og overgrep. 

                                                 
17

 Det er særlig det svenske samfunnet som blir omtalt her, men det vises også til at mange av de samme 
momentene vil være gjeldene for Norge, dog i noe mindre grad. I følge Läppi-Seppala (2007, s. 261) har Norge 
fulgt etter i samme spor som Sveriges kriminalpolitiske innsats mot familievold og voldtekt. 
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Slik kan kvinnebevegelsen ha bidratt til å utjevne en systematisk skjevhet i rettssystemets 

håndtering av en type vold, som før kunne bli avskrevet som et privat anliggende.  

Derimot kan begge disse fortolkningsrammene være gyldige. Dermed er det en mulighet for 

at kvinnebevegelsens sterke innflytelse i det norske samfunnet, også på statlig nivå, kan ha 

gitt bedre fotfeste til den omtalte repressive «vestlige vinden», en kopling som kan ha blitt 

forsterket av at kvinnebevegelsen har vært preget av en relativt høy grad av rettsoptimisme, 

og derfor basert seg mye på legalstrategier. Muligens er det overlappende interesser og 

«diskurskoalisjon» (Hajer i Skilbrei, 2012, s. 254) som dermed driver utviklingen fremover 

med en særlig kraft.  

Ettersom avhandlingen har tatt for seg lovforarbeider, vil dette trolig medføre at det Victor 

(1995, s. 73) kaller strafferettssystemets «kriminaliseringsnivå», altså lovgivningen, har 

påvirket analysens fokus, ettersom straffeideologi gjerne vil komme til uttrykk forskjellig på 

de ulike nivåene. De resterende to nivåene strafferettssystemet, ifølge Victor, kan deles opp 

etter omhandler henholdsvis domsavsigelse og straffeutmålingen, samt straffegjennomføring. 

Blant annet gjennom drøftingen av politisering av kriminalpolitikken har oppgaven også 

berørt det andre «domstolsnivået», men likevel ikke direkte på et praktisk nivå ved for 

eksempel å se på konkrete domsavsigelser. Det siste nivået om straffegjennomføring, og er i 

liten grad behandlet i denne avhandlingen. Studien tar på denne måten hovedsakelig for seg 

det Ugelvik (2014) kaller den strafferettslige diskursen av straffens begrunnelser i Norge, noe 

som vil gjøre at gjengjeldelsesperspektivet vil være mer fremtredende. 

Kriminalomsorgsfaglig, altså samsalen blant annet i policy og reglene for 

straffegjennomføring, vil i større grad være preget av individualprevensjon (ibid.). På 

lignende vis skriver Flaatten at undersøkelser av individualprevensjonens historie vil «være 

forskjellig om en tar utgangspunktet i fengselet eller om en tar utgangspunkt i strafferetten» 

(2014, s. 4). Interessant nok er det på sistnevnte nivå at Pratt (2008a) har basert en del av sin 

unntakstese på, i det minste når det gjelder soningsforhold som uttrykk for kriminalpolitiske 

forhold.  

Videre er det heller ikke er gitt hvordan de straffeideologiske tendensene identifisert fra den 

kriminalpolitiske utvikling vil utfolde seg i praksis og på lengre sikt, eller på ulike 

samfunnsnivåer. Endringene kan konstituere feltet på nye måter, men det er ikke sikkert at 

fenomenforståelsene og argumentasjonsrekken som blir fremmet i de offentlige dokumentene 
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gjenskapes identisk på andre felt eller i andre sammenhenger. Et interessant utgangspunkt for 

videre forskning vil dermed være å følge den videre utformingen av feltet.  

Lovendringer vil ikke alltid ha den tiltenkte eller den proklamerte virkningen, noe som for 

eksempel fremgår av paralleller i håndtering av prostitusjon i Sverige og Nederland, til tross 

for at de to landenes prostitusjonspolitikk innebærer henholdsvis kriminalisering av sexkjøp 

og regulering av (lovlig) salg av sex. Ulike forventninger for implikasjoner av lovgivningen 

illustreres også gjennom samtykkediskusjonen i voldtektsbestemmelsen. På den ene siden kan 

et skifte fra fokusering på tvangselementet, og over til manglende samtykke ses som en måte 

å illustrere at seksuell omgang skal være basert på frivillighet, og at et slik fokus medføre at 

det er overgriper som skal bebreides for å ha skaffet seg seksuell omgang uten samtykke. En 

slik holdning illustreres gjennom kampanjen «nei er nei!», hvor det skal være nok med et 

«nei» for å kvalifisere for voldtekt (Amnesty Norge, 2012). På den andre siden kan 

fokuseringen på manglende samtykket forstås motsatt, ved at det i stedet blir offerets 

oppførsel og signalisering som er i fokus, og ikke overgriperen (og bruken av makt). En slik 

forestilling demonstreres i Norske Kvinners Sanitærforenings motkampanje «ja betyr ja», der 

samtalen blir søkt flyttet over til at det skal foreligge et aktivt samtykke (Norske Kvinners 

Sanitetsforening, 2016). 

Det at voldtekt i den kriminalpolitiske diskusjonen på mange måter er forstått som et kjønnet 

fenomen, kan på den ene siden ha bidratt til å få frem seksuelle overgrep som et alvorlig 

samfunnsproblem og gitt kvinnelige ofre bistand og anerkjennelse som verdige ofre. På en 

annen siden vil det imidlertid også kunne medføre implikasjoner for menn som ofre for 

voldtekt. Selv om lovbestemmelsene ikke utelukker menn som ofre, kan konstruksjonen av 

voldtekt som et kjønnet lovbrudd likevel bidra til å forsterke stereotype bilder av ideelle 

(kvinnelige) ofre, og dermed gjøre det vanskelig for ofre som ikke passer inn i en slik 

kategori.  

Prioriteten av den strafferettslige håndteringen når det kommer til seksuelle overgrep kan 

potensielt også medføre uforutsette følger.  Som nevnt advarer Skjørten for eksempel mot 

noen av betenkelighetene med å bruke legalstrategier i møte med vold i nære relasjoner 

(2002). Videre har det også blitt nevnt hvordan den strafferettslige arena gjerne reduserer en 

konflikt til det «rettslig relevante», noe som ikke nødvendigvis samsvarer med det de direkte 

involverte partene vurder som mest avgjørende eller hensiktsfullt (Christie, 1977, 2010). 
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Retten kan således ses å ha et dikotomisk perspektiv som ikke alltid gir rom for det som kan 

kalles «grånyanser» av uønskede seksuelle erfaringer (Vislie, 2015).  

Videre, ved at det strafferettslige er i førersetet, er det også mulig at en domfellelse fungerer 

som (eneste) bedømmelsen på om det har skjedd en krenkelse i form av voldtekt eller ikke, 

altså at retten blir en slags sannhetsskaper. Den rettslige dikotomien skyldig/ikke skyldig (i 

voldtekt) vil også kunne vanskeliggjøre erkjennelse av grenseoverskridelser og overgrep, da 

de rettslige begrepene ofte kan forutsette enten/eller. Da en tiltalt etter 

rettssikkerhetsprinsippene er uskyldig inntil det motsatte er bevist, og at skyld må kunne 

bevises utover enhver rimelig tvil, er det heller ikke mulig (og heller ikke ønskelig) at alle 

anmeldte voldtekter ender med domfellelse. Det er også en kjensgjerning at mange anmeldte 

voldtekter ikke ender med dom. Det betyr imidlertid ikke at de sakene som ender med 

domfellelse er de eneste tilfellene der det har skjedd grenseoverskridelser, krenkelser og 

overgrep. Med bakgrunn i dette kan det være problematisk å møte voldtekt kun som et 

strafferettslig problem.  

Som nevnt har det vært en utbredt rettsoptimisme i kvinnebevegelsen. Dette i et samfunn som 

også kan ha en tendens til å samle seg om strafferettsystemet, kanskje særlig ved individuelle 

og seksuelle krenkelser som voldtekt. Muligens har en slik sentrering rundt 

strafferettssystemet gått på bekostning av alternative arenaer for å håndtere seksuelle 

overgrep. Lovendringer som har blitt vedtatt på voldtektsfeltet er imidlertid ikke nødvendigvis 

uheldige eller forgjeves. Det er som sagt gode grunner til å bruke strafferetten når det kommer 

til voldtekt, og alvorlige overgrep som voldtekt vil av de fleste ses som en sak for 

strafferetten. Likevel er det også nødvendig å reflektere over hva slags instrument 

strafferettsystemet er, hva en rettsliggjøring kan medføre og hvilke krefter som driver 

utviklingen.  
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