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Sammendrag 

Studiens problemstilling er: Hvordan vurderer dommere avhør av barn i førskolealder som 

bevis i strafferettsbehandling av saker om vold og seksuelle overgrep? Hvilken verdi har 

barnets forklaring som et selvstendig bevis, og hvordan beskrives bevisvurderingsprosessen 

av dommerne? Gjennom en eksplorerende tilnærming og kvalitative intervjuer av 14 

dommere i ting- og lagmannsrett, gis et innblikk i hvordan dommerne forklarer 

bevisvurdering generelt og hva de vektlegger i vurderingen av et lite barns forklaring spesielt. 

Studien identifiserer en rekke temaer som er relevante i dommernes vurdering av bevis.  

Resultatene fra studien viser at dommerne ikke har noen enhetlig, forskningsbasert metode for 

bevisvurdering, noe som gir utslag i ulike måter å beskrive sine handlinger på. En rekke 

temaer trekkes inn som betydningsfulle for prosessen, og inngår i en helhetlig vurdering av 

om bevisene holder til pådømmelse ut fra beviskravet. Et lite barns forklaring anses av det 

klare flertall som et sentralt bevis, som med ulike tilnærminger vurderes opp mot det øvrige 

bevisbildet i saken. Dommerne er delte i oppfatningen av om små barn er lettere å påvirke enn 

eldre barn og voksne, og beskrivelsene av hva de vektlegger når de vurderer små barns 

forklaringer, er forskjellige og til dels motstridende. Dommerne har lite opplæring i 

vitnepsykologi, og i enda mindre grad om relevant forskning og kunnskap om små barn. 

Deres kunnskap og forståelse om sentrale vitnepsykologiske begreper og fenomener som 

troverdighet og pålitelighet, påvirkning og forventet adferd hos små barn som forteller om 

vold og overgrep, er variabel. Dommerne har mangelfull kunnskap om avhørsmetodikk og er 

ikke oppdatert på siste års metodeutvikling innen barneavhørsfaget. Tilrettelagte avhør av 

barn presenteres ofte i retten uten bevisførsel eller informasjon om hva som har skjedd før 

avhøret startet, herunder hvordan barnet var forberedt. Dommerne mener aktor i større grad 

kan gi opplysninger som gir en bredere forståelse av avhøret, avhørers metodevalg og 

fremgangsmåte, samt barnets forklaring og adferd.   

Studien kan bidra til økt forståelse for dommeres kompetansebehov i saker om små barn, og 

til at domstolene tilrettelegger for opplæring. Dommernes tilbakemeldinger om at de savner 

informasjon knyttet til visningen av et tilrettelagt avhør i retten, bør få konsekvenser for 

bevisførselspraksis, spesielt i saker med små barn som i liten grad evner å tale sin egen sak.  

Avhør av barn som bevis kan ikke stå alene, det inngår i et helhetlig bevisbilde. Det bør 

motivere politiet til å søke etter flest mulig bevis i sin etterforskning.    
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Forord 

"Dette har jeg ikke gjort før, så det tror jeg at jeg skal klare."  

Med Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe sitt optimistiske livsmotto, satte jeg i 2016 i gang 

med masterstudiet. I et tverrfaglig perspektiv har jeg i undervisning, diskusjoner og 

refleksjoner blitt utfordret på yrkessannheter, tanker og holdninger. Det har jeg hatt godt av, 

og det har jeg lært mye av. Fordypning og dyktige forelesere har gitt meg ny og viktig 

kunnskap om vold, overgrep og traumer av stor relevans for mitt arbeid i politiet.   

Temaet for masteroppgaven sa vel egentlig selv. Etter over 10 år med et særlig fokus på avhør 

av de aller minste barna, måtte jeg benytte anledningen til å undersøke noe relatert til det. 

Valget falt på domstolens vurderinger av saker hvor små barn er involvert. Det har på mange 

måter vært en ny verden å tre inn i, med arbeidsprosesser, begreper og faglitteratur jeg ikke 

før kjente til. Læringskurven har vært bratt.  

Jeg har ikke annen juridisk opplæring enn den jeg for ca. 27 år siden hadde på Politiskolen, 

om strafferett, straffeprosess og tvangsfullbyrdelse. I tillegg kommer forelesninger og 

selvstudier av relevant lovverk og jus knyttet til det fagfeltet jeg har jobbet med i over 20 år, - 

litt, men veldig snever juridisk kompetanse. Det er derfor med respekt og ydmykhet jeg har 

tilnærmet meg dommernes verden, først gjennom intervjuene og senere analysene. Jeg håper 

jeg har lykkes med å forstå noe av den kompleksiteten som ligger i den vurdering av bevis 

dommere gjør i straffesaker. Jeg er svært takknemlig for den imøtekommenhet og positive 

innstilling jeg ble møtt med av mine 14 dommerinformanter.  

Arbeidet med oppgaven har gått i rykk og napp, med jobben min på Kripos og tidkrevende 

oppdrag for Politihøgskolen gående parallelt. Jeg vil takke lederne mine for tilrettelegging for 

gjennomføringen av dette studiet, og kolleger for faglig nysgjerrighet, tålmodighet og 

oppmuntring.   

En særlig takk til Åse som "sparket meg i gang" med studiet og som har heiet på meg hele 

veien. Takk til Kristina og Inger-Lise på Politihøgskolen for trofast støtte, til Kjersti på PHS-

biblioteket for uvurderlig hjelp til søk og utlån, og til Line jurist på Kripos for tips om 

juridiske fagartikler. En ekstra takk til Jon-Håkon for tålmodig og tydelig veiledning, for 

ærlige tilbakemeldinger og særlig for oppbackingen under innspurten. Du er god!  



IX 

 

Takk til familie og venner som tålmodig har godtatt utsettelser av sosiale samvær. Nå skal vi 

treffes oftere!  

Og sist, men ikke minst - takk til Anna, for alt du har lært meg om å være et lite barn, og nå 

lærer meg om å være et litt større barn. Takk også for at du, med ditt 7 ½ -årige aktivitetsnivå 

med påfølgende knall og fall, klarte å holde antallet legevaktbesøk på dager jeg skulle ha 

skrevet på oppgaven, nede i tre.  

 

Jeg klarte det.  
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1. Innledning 

1.1 Introduksjon og bakgrunn for temavalg 

I 1996 tok jeg mitt aller første dommeravhør av et barn. Siden da, har jeg i min jobb i politiet 

hatt som en sentral arbeidsoppgave å avhøre barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. I 

tillegg til selv å ha gjennomført nærmere 350 avhør av barn, har jeg som instruktør ved 

Politihøgskolen og fagspesialist ved Kripos veiledet, evaluert og sensurert hundrevis av avhør 

gjennomført av kolleger i politiet.  

Avhør av barn er politietterforskning. Etterforskningens formål er "å skaffe til veie de 

nødvendige opplysninger for å avgjøre spørsmålet om tiltale (og) å tjene som forberedelse for 

rettenes behandling av spørsmålet om straffeskyld..." (straffeprosessloven, 1981, § 226, a og 

b). Etterforskning av saker om overgrep mot barn er utfordrende, og i mange saker finnes ikke 

andre bevis enn barnets og den mistenktes forklaring. Barnets forklaring vil derfor ofte være 

det mest sentrale og viktige bevis.   

Svært sjelden har jeg hatt anledning til å følge opp sakene jeg har avhørt barn i. Jeg vet lite 

om den øvrige etterforskningen i disse sakene, om grunnlaget har vært "godt nok" og om 

"nødvendige opplysninger" har vært tilstrekkelig belyst når den påtaleansvarlige i saken har 

avgjort spørsmålet om tiltale. Ei heller vet jeg hvor mange av "mine" saker som har endt i 

retten.  

Tall fra politiets straffesaksregister (STRASAK) viser at av 428 anmeldelser om vold eller 

seksuelle overgrep mot barn under 7 år i 2017, endte 38 med en siktelse (tilståelsesdom) eller 

tiltale (S.C. Grendal, personlig kommunikasjon, 11.januar 2019).  

En rettsbehandling av en etterforsket sak kan ses på som en "eksamen". Basert på aktors 

argumenter og fremlegging av bevis som skal underbygge skyldspørsmålet, og forsvareres 

argumenter som ofte vil handle om det motsatte – nemlig mangel på skyld, skal retten avgjøre 

om bevisene holder til domfellelse etter regler jeg vil redegjøre nærmere for i kapittel 1.3, 

eller om det i motsatt fall ikke gjør det og resultatet blir en frifinnelse.  

Dommerne vil være "sensorer" som bedømmer det etterforskningsarbeidet politiet har gjort og 

vurderer det opp mot de feil, mangler og alternative hypotesene forsvarer vil forsøke å belyse, 
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og basert på det treffe sin beslutning. Jeg ønsket å se nærmere på de vurderinger dommere 

gjør i den forbindelse. I de virkelig vanskelige sakene, hvor bevisbildet er krevende nettopp 

fordi det som regel er mangelfullt. I saker hvor hendelsene som regel skjer i det skjulte, hvor 

tekniske og medisinske bevis sjeldent finnes, hvor den tiltalte som hovedregel er voksen og 

det ikke sjeldent er den voksnes ord mot et lite barns.  

Barn i førskolealder er i lovverket definert som en særlig sårbar gruppe (Justis- og 

beredskapsdepartementet, 2015). Jeg har siden 2009 ledet et metodeutviklingsarbeid innen 

avhør av barn i førskolealder (Langballe & Davik, 2017). På det nivået i strafferettssystemet 

jeg er en del av, har det vært et stadig økende fokus på bedre tilrettelegging for de aller 

yngste, herunder økt kompetanse om utviklingspsykologi, språkutvikling og hva som gjør 

denne gruppen barn særlig sårbare. Jeg var derfor nysgjerrig på om denne utviklingen har 

vært merkbar i domstolen, og eventuelt på hvilken måte. I tillegg ønsket jeg å utforske 

hvilken kompetanse som lå til grunn for den bevisvurdering som blir gjort i disse sakene.    

1.2 Problemstilling og avgrensning 

Studiens problemstilling er som følger:  

Hvordan vurderer dommere avhør av barn i førskolealder som bevis i 

strafferettsbehandling av saker om vold og seksuelle overgrep?  

- Hvilken verdi har barnets forklaring som et selvstendig bevis? 

- Hvordan beskrives bevisvurderingsprosessen av dommerne?  

Studien fokuserer på hvordan avhør av barn i førskolealder vurderes som en del av en 

helhetlig bevisvurdering i retten. Bevisbildet i slike saker vil som hovedregel bestå av flere 

ulike bevis som legges frem i bevisførselen. Verdien av barnets forklaring som et selvstendig 

bevis kan vanskelig la seg forklare uten å se det i en større sammenheng.  

Studien er eksplorerende med kvalitative intervjuer av dommere. Studien er eksplorerende i 

den forstand at den undersøker dommernes refleksjoner knyttet til bevisvurderingen. 

Gjennom semistrukturerte intervjuer utforskes dommernes refleksjoner, samt det 

kunnskapsgrunnlag som ligger til grunn for den vurderingen som gjøres. Dommerne 

reflekterer rundt bevisvurderingen som en prosess, og bes særlig om å redegjøre for hvordan 
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de vurderer kvaliteten på avhør av barn i førskolealder og hvilken verdi et lite barns forklaring 

antas å ha som bevis. Hvilke refleksjoner gjøres, hva har betydning for og legges til grunn for 

de vurderingene som gjøres, og hvordan forklares prosessen av dommerne i ettertid.  

Barn i førskolealder inkluderer i denne studien barn mellom 3 og 7 år. På grunn av 

språkutviklingen i den alderen, anses barn under 3 år som hovedregel å ikke være avhørbare. 

Barn starter på skolen det året de fyller 6 år. Noen vil derfor nærme seg 6 ½ ved oppstart, barn 

født sent på året vil være 5. For enkelthetens skyld, ble 6-åringene inkludert i begrepet "barn i 

førskolealder" i denne studien, uavhengig av om de hadde begynt på skolen på 

avhørstidspunktet eller ei.  

Vold og seksuelle overgrep er sakstyper barn i denne alderen blir avhørt i, og vil være 

representativt for den type saker dommerne i studien vil ha erfaringer fra. Verken 

definisjoner, omfang eller øvrig beskrivelse av vold og seksuelle overgrep som fenomen eller 

erfaringer, anses å være av relevans for studiens problemstilling. Det vil derfor ikke bli 

omhandlet nærmere.  

I behandling av straffesaker, vil det viktigste spørsmålet domstolen må ta stilling til være om 

den tiltalte er skyldig eller ikke. Det er bevisvurderingen knyttet til dette spørsmålet studien 

har fokusert på. Den vurderingen som har betydning for straffeutmålingen eller for 

reaksjonsspørsmålet for øvrig, omhandles ikke, ei heller om vilkårene for straff er til stede.  

Dommere i tingrett og lagmannsrett behandler også sivile saker etter barneloven og 

barnevernsloven, herunder ved foreldretvister og omsorgsovertakelser. I slike saker er også 

barns forklaringer ofte en del av bevisførselen, enten ved at dommeren selv snakker med 

barnet, eller at en sakkyndig forklarer seg etter først å ha hatt samtaler med barnet. Studiens 

fokus har vært dommernes erfaringer i straffesaksbehandlingen av saker, og ikke sivile.  

Legdommernes rolle i både ting- og lagmannsrett er sentral i det norske domstolsystemet og 

har stor betydning for de beslutninger som tas, både med tanke på skyldspørsmålet og 

eventuell straffeutmåling. Legdommere inkluderes ikke i studien, kun fagdommere i tingrett 

og lagmannsrett. Jeg vil heller ikke komme nærmere inn på de ulike sammensetningene av 

fag- og legdommere i de ulike domstolsintanser, da det ikke anses som relevant.  
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1.3 Strafferettsprosessen  

Domstolens behandling av straffesaker er siste ledd av en prosess. De bevis som fremlegges 

for domstolen, er et resultat av det arbeidet som er gjort tidligere i prosessen, - et arbeid som 

er regulert av straffeprosessloven. For å gi en forståelse av hvordan dette henger sammen, gis 

her en presentasjon av strafferettsprosessen fra anmeldelse til domstolsbehandling, herunder 

sentrale bestemmelser og prinsipper for strafferettsbehandlingen av saker i Norge.    

1.3.1 Etterforskning og påtalebehandling av saker  

Saker om vold og overgrep mot barn etterforskes av politiet med utgangspunkt i en 

anmeldelse og basert på en mistanke om at det kan ha skjedd noe straffbart. Som nevnt 

innledningsvis, er formålet å skaffe til veie nødvendige opplysninger for å avgjøre spørsmålet 

om tiltale, og å forberede rettenes behandling av spørsmålet om straffeskyld 

(straffeprosessloven, 1981, § 226, a og b).  

Påtalejurister i politiet, statsadvokater eller riksadvokaten (påtalemyndigheten), avgjør om 

ferdig etterforskede saker skal henlegges eller om bevisene anses sterke nok til at det kan tas 

ut tiltale. Hvem som tar avgjørelsen bestemmes ut fra hvilket straffebud lovbruddet antas å 

rammes av, og strafferammen i det aktuelle straffebudet (straffeprosessloven, 1981, § 67; 

påtaleinstruksen, 1985, § 22-2).  

Beviskravet i straffesaker er strengt. For å kunne ta ut tiltale, må påtalemyndigheten være 

overbevist om at straffeskyld kan bevises i retten basert på de bevisene som foreligger i saken. 

Det innebærer at påtalemyndigheten skal legge den samme bevisterskel til grunn som den 

domstolene anvender for å avsi en fellende dom, en terskel basert på at all rimelig tvil skal 

komme siktede/tiltalte til gode (Riksadvokaten, 2012).  

I Sverige viser studier gjort av Diesen og Diesen (2009) at kun 10 % av saker om vold og 

overgrep mot barn ender i en tiltale og dermed behandling i retten. Tidligere forskning har 

indiktert at enda færre saker ender med tiltale dersom det fornærmede barnet i saken er i 

førskolealder (Ernberg, Tidefors & Landström, 2016). Tall fra STRASAK for 2017 nevnt 

innledningsvis viser at situasjonen er tilsvarende i Norge. Et førskolebarns forklaring om vold 

eller overgrep vil i seg selv ikke være et godt nok bevis, det vil i tillegg være behov for 

støttebevis i form av en erkjennelse fra tiltalte, vitneforklaringer, biologiske bevis eller 



5 

 

dokumentasjon i form av fotografier eller filmer (Ernberg & Landström 2016; Walsh, Jones, 

Cross & Lippert, 2010).  

1.3.2 Domstolsbehandling av straffesaker 

Når det er tatt ut tiltale i en sak, fremgår det av straffeprosessloven (1981, § 5) at tingretten er 

første domstolinstans. En dom fra tingretten kan ankes til lagmannsretten, som basert på gitte 

kriterier velger ut de saker som kommer igjennom. Anke til Høyesterett kan ikke fremmes 

uten samtykke av Høyesteretts ankeutvalg (straffeprosessloven, 1981, §§ 6 og 7).  

Det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden. Det gjelder spørsmålet om tiltalte er skyldig 

eller ei, og omfatter også alle subjektive og objektive straffbarhetsbetingelser, altså om 

tiltalte, om han finnes skyldig, også kan straffes for det (Andenæs, 2009). Bevisene kan føres 

på ulike måter, og i Myhrers samlede utgave om norsk straffeprosess (Andenæs, 2009) blir 

bevismidlene delt i tre grupper: 1. Forklaringer fra de involverte, 2. Bevisende gjenstander og 

3. Dokumentbevis.  

Tiltalte har krav på forsvarer. Forsvarers oppgave i retten vil være å påse at tiltaltes 

prosessuelle rettigheter blir ivaretatt, og at forhandlingene blir ledet objektivt og i samsvar 

med kontradiktoriske prinsipper (Advokatforeningen, u.å.).  

Dommeren skal gjøre en samlet vurdering av de bevis som legges frem. Dommen skal treffes 

på grunnlag av de bevis som er presentert under den muntlige hovedforhandlingen, ikke på 

grunnlag av gjennomgang av sakens dokumenter. Dette følger av muntlighetsprinsippet, som 

er førende for hvordan bevisførselen i retten skal legges frem (straffeprosessloven, 1981, § 

278). For å kunne treffe en fellende dom, må beviskravet være oppfylt: Tiltaltes skyld må 

være bevist utover enhver rimelig tvil (Andenæs, 2009). Et sentralt prinsipp i all 

bevisvurdering, er uskyldspresumpsjonen (Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), 

1950, artikkel 6.2). Nygard (2011) siterer Høyesteretts kjæremålsutvalg som i Rt. 1998 s. 11. 

skrev at uskyldspresumpsjonen skal tolkes slik: "Enhver tvil skal komme tiltalte til gode." 

Kjelby (2015, s. 146-147) har følgende utdyping av dette sentrale prinsippet for 

bevisbedømmelse: "Bevisbedømmelsen beror ofte på en vurdering av flere momenter som 

hver for seg kan ha ulik bevisstyrke. Det kreves ikke at hvert enkelt moment skal være bevist 

utover enhver rimelig tvil, så lenge det etter en samlet vurdering av momentene ikke er 

rimelig tvil om konklusjonen."  
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Bevisføringen i en straffesak legges opp med sikte på å bevise (eller motbevise) en straffbar 

handling, og det er derfor bare dette man har grunnlag for "å anse bevist utover enhver rimelig 

tvil." (Berg, 2017).  Som hovedregel gjelder bevisumiddelbarhet, nemlig at bevisene 

fremlegges umiddelbart for den dømmende rett, med avhør direkte for denne. Et unntak fra 

dette prinsippet, er avhør av barn. Reglene for slike avhør blir nærmere omhandlet i kapittel 

2.1.3. 

 

Fri bevisvurdering er et prinsipp i norsk straffeprosess som ble lovfestet allerede i 1887.  

Prinsippet ble ansett som så selvsagt at det ikke ble lovfestet da straffeprosessloven ble 

fornyet i 1981 (Løvlie, 2015). Prinsippet innebærer at dommeren selv kan velge metode for 

bevisbedømmelsen, og står delvis fritt til å fastsette bevisverdi – dog forpliktet til å søke etter 

sannheten.  

Beviskravet i straffeprosessen er forankret i prinsippet "In dubio pro reo", som vanligvis 

oversettes til at "tvilen skal komme tiltalte til gode." (Nygård, 2011). Ofte knyttes begrepene 

"rimelig og fornuftig" til den tvil som skal komme tiltalte til gode. Hva en slik tvil kan bestå i, 

og hvor stor tvilen må være for at den kan defineres som rimelig og fornuftig, er 

problemstillinger innenfor bevisteorien (Berg, 2017). Uten å gå nærmere inn i hva de ulike 

bevisteoretikere mener, konstateres det at det er ulike oppfatninger og også flere foreslåtte 

modeller for bevisvurdering i litteraturen og en pågående debatt rundt dette.    

Berg (2017) henviser til Høyesteretts formulering av beviskravet i Rt. 2005 s. 1353 avsnitt 14 

som kan være en passende oppsummering og avslutning på dette temaet. "Bevisbedømmelsen 

beror ofte på en vurdering av flere momenter som hver for seg kan ha ulik bevisstyrke. Det 

kreves ikke at hvert enkelt moment skal være bevist utover enhver rimelig tvil, så lenge det 

etter en samlet vurdering av momentene ikke er i tvil om konklusjonen."  
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2.  Kunnskapsstatus og teori  

I dette kapittelet vil jeg først gi en innføring i kunnskapsstatus om barn som vitner generelt, 

og barn i førskolealder spesielt. Videre vil jeg gi en redegjørelse for regelverket for avhør av 

barn. Jeg vil så presentere avhørsmetodikken som brukes i Norge ved avhør av barn. 

Avslutningsvis i kapittelet vil jeg presentere tidligere forskning av dommeres bevisvurdering i 

straffesaker, samt av domstolens vurderinger av førskolebarns forklaringer som bevis.  

2.1 Barn som vitner 

En rekke studier har beskrevet barn som særlig sårbare for ytre påvirkninger og forventninger.  

Magnussen (2017) gir et godt historisk tilbakeblikk, og nevner bl.a. som noen av de aller 

første, Alfred Binet med boken "La Suggestibilitè" fra 1900, og L. William Stern. På den 

tiden var man særlig opptatt av suggestibilitet, - hvordan spørsmål i et intervju eller avhør 

kunne påvirke svaret og hvor farlig gjentakelser av samme spørsmål i gjentatte avhør kunne 

være. Elizabeth Lofthus sin bok "Eyewitness testimony" fra 1979 nevnes i mange 

sammenhenger som et klassisk verk, som førte til den internasjonale etableringen av 

vitnepsykologi som et eget forskningsfelt.  

I boken "Jeopardy in the Courtroom" (Ceci & Bruck, 1995) bekreftes synet på barn som lett 

påvirkelige. Spesielt var skepsisen stor overfor små barns forklaringer. På samme tid bidro 

flere forskere med kunnskap om at barn ikke gjengir minner mer feilaktig enn voksne. Det 

gjelder også barn i førskolealder. Barn utelater heller informasjon eller lar være å svare, heller 

enn å gi oppdiktet informasjon og feilaktige svar (Leander, Granhag & Christianson, 2005; 

Leander, 2010; Gamst, 2017).  

De siste ca. 20 års forskning har bidratt til å se at synet på barn som vitner er nyansert. Vi vet 

i dag at indre faktorer som barnets modenhet, alder og utvikling innvirker både på hvordan 

barn minnes en hendelse, og dermed hva og hvordan det kan fortelle om sine opplevelser. 

Ytre faktorer som hvordan barnet møtes, ivaretas og snakkes med etter en traumatisk 

hendelse, både av sine nærmeste og av profesjonelle aktører, og tiden det tar mellom barnets 

opplevelse til gjenkalling, er også av betydning (Melinder, 2014; Albrechtsen, Stridbeck & 

Melinder, 2017). Alvorlighetsgraden og barnets opplevelse av frykt, hjelpeløshet og smerte 

knyttet til den hendelsen det skal fortelle om, vil påvirke minnet og barnets evne og mulighet 
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til å kunne fortelle om sine opplevelser. Selv om det i dag er enighet om at følelsesladede 

opplevelser som regel huskes bedre enn nøytrale (Christianson, 1994; Magnussen, 2017), vil 

manglende forståelse av det som har skjedd, mangel på ord og begreper, frykt, skyld og skam 

kunne være årsaker til at barn ikke klarer eller tør å fortelle hva de har opplevd. Minner om 

overgrep sitter godt (Goodman et al., 2003), men lojalitet til, eller avhengighet av, en 

overgriper vil kunne umuliggjøre et barns valg om å fortelle hva det har blitt utsatt for.  

Hvor påvirkelige barn er varierer (Goodman & Melinder, 2007). Variasjon finnes både hos 

barn i ulik og med samme alder (Magnussen, 2017). Studier har vist at barn er mer 

motstandsdyktige mot villedende informasjon om erfaringer med negativt emosjonelt innhold, 

og at det er vanskeligere å skape falske minner eller få bekreftende svar på fiktive negative 

hendelser enn positive (Goodman, Goldfarb, Chong & Goodman-Shaver, 2014; Lyon, 2014). 

Dette kan tyde på at det er vanskeligere å påvirke barn og så falske minner for 

overgrepshendelser (Magnussen, 2017).  

2.1.1 Barn i førskolealder    

Erfaringer barn og voksne senere kan fortelle om, såkalt episodisk hukommelse, utvikles 

gradvis. Først ved treårsalderen kan et barn minnes en hendelse over en lengre periode, og 

dermed også kunne fortelle om den (Magnussen, 2017). Hendelser som skjedde før barnet 

utvikler et språk for de samme hendelsene, vil det ikke kunne fortelle om (Simcock & Hayne, 

2002).  

Fra tre år og frem til skolealder, skjer en eksplosjon i barns språkutvikling. Både ordforråd og 

begrepsforståelse øker i takt med barnets modning og erfaringer (von Tetzchner, 2005).  

Førskolebarn forklarer seg som regel ikke spesielt detaljert (Magnussen, 2017).  De har også 

problemer med å strukturere forklaringen sin i en fri, sammenhengende fortelling fordi de 

ikke vet hva som kan være av betydning for den som lytter, og ofte heller ikke har trening på å 

fortelle om sine opplevelser på en slik måte (Langballe, 2007). Dersom aldersadekvate og 

tydelige spørsmål stilles, vil barn i førskolealder bedre kunne forstå kontekst og hva det 

ønskes at de forklare seg om. Deres forklaringer vil da kunne være like pålitelige som eldre 

barns (Goodman & Melinder, 2007).  

Som tidligere nevnt, vil barn utsatt for seksuelle overgrep ofte ikke fortelle om det i et avhør. 

Dersom de forteller, beskriver de sjelden sensitive detaljer om overgrepet (Christianson, 
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Azad, Leander & Selenius, 2013; Leander, Christianson & Granhag, 2007). Barn i 

førskolealder tenderer til å ha enda større vansker med å fortelle om overgrep, og spesielt 

basert på åpne spørsmål (Ceci & Bruck, 1993).  

Et studie av Eisen og medarbeider (2002), beskrevet av Magnussen (2017), viste at kun rundt 

7 % av førskolebarna svarte bekreftende på intime, suggestive spørsmål basert på en 

gynekologisk undersøkelse de hadde vært gjennom. I samme studie fant de at barn man 

mistenkte var utsatt for seksuelle overgrep var mer motstandsdyktige mot ledende spørsmål 

enn barn utsatt for generell omsorgssvikt. Magnussen (2017) oppsummerer sin gjennomgang 

av forskning om suggestibilitet for stressende hendelser med at mye tyder på at det kun er et 

mindretall av barn, også blant de aller yngste, som svarer bekreftende på villedende spørsmål 

om faktisk stressende hendelser av privat natur. De sakene hvor det har gått galt, som i 

Bjugnsaken, ligger det "kraftige suggestible regimer" bak (Magnussen, 2017, s. 248).   

Et yngre barn kan forklare seg bedre om hva og hvem, enn om hvordan, og vil ofte ikke 

kunne svare på spørsmål om tidspunkt for en hendelse, antall ganger ting har skjedd eller om 

omstendighetene rundt hendelsen (Melinder, 2004. Se også tabell 2 i vedlegg 1). Ønske om å 

få svar på flere spørsmål enn hva barnet faktisk evner å gi, fører ikke sjelden til at det stilles 

lukkede spørsmål (ja/nei) og valgspørsmål. Flere studier har vist at dette kan være 

problematiske spørsmål til barn i førskolealder (Lamb, Orbach, Hershkowitz, Horowitz & 

Abbott, 2007; Peterson, Dowden & Tobin, 1999). Små barn svarer ofte feil på slike spørsmål, 

på tross av at de husker hendelsen. Det kan forklares med at barn tror den voksne forventer 

svar på et spørsmål de stiller, i tillegg til at lukkede spørsmål i liten grad inviterer til å søke i 

minnet etter korrekt svar (Davik & Langballe, 2013).  

2.1.2 Avhør av barn 

I 2017 ble det gjennomført 6.443 tilrettelagte avhør av barn under 16 år, psykisk 

utviklingshemmede og andre særlig sårbare personer ved norske barnehus. Av disse var 942 

av barn i førskolealder (Politidirektoratet, 2017). Når antall avhør er betydelig flere enn antall 

saker nevnt innledningsvis i kapittel 1.1, skyldes det at det er vanlig at flere barn avhøres i 

samme sak, primært gjelder det søsken. Barn kan også avhøres i saker hvor voksne i familien 

er fornærmet, og selv om barn som vitner til vold i nær relasjon skal gis fornærmetstatus (HR-

2010-01426-A), fremgår ikke de av den tidligere omhandlede statistikken. (S.C.Grendal, 

personlig kommunikasjon, 11. januar 2019).   
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2.1.3 Tilrettelagte avhør 

Når barn under 16 år, psykisk utviklingshemmede og andre sårbare personer avhøres av 

politiet, skjer det som hovedregel i et tilrettelagt avhør. Avhøret gjennomføres av en 

politietterforsker med spesialutdanning i avhør av barn, på et av landets 11 barnehus. Reglene 

for tilrettelagte avhør fremgår av straffeprosesslovens §§ 234 og 239 (straffeprosessloven, 

1981), samt reguleres ytterligere i forskrift om avhør av barn og andre sårbare personer 

(forskrift om tilrettelagte avhør, 2015).   

Tilrettelagte avhør erstattet i 2015 den tidligere ordningen med dommeravhør. Den største 

forskjellen er at en påtalejurist fra politiet har overtatt dommerens oppgave som leder av 

avhøret. Et av formålene med endringen, var at avhør av barn skulle skje raskere enn hva som 

var tilfelle frem til 2015 (Justisdepartementet, 2015).  

Et tilrettelagt avhør er et sentralt etterforskningsskritt, og samtidig et rettslig avhør som skal 

kunne vises for retten slik at barn under 16 år skånes for å måtte forklare seg der. Det er 

dermed tatt hensyn til at det å forklare seg for retten for mange barn vil være en belastning, 

samt at de skal slippe å forklare seg flere ganger om hendelser de heller bør få anledning til å 

bearbeide og legge bak seg. Et opptak av avhøret vises i stedet. Et tilrettelagt avhør vil derfor 

utgjøre et unntak fra bevisumiddelbarhetsprinsippet nevnt i kapittel 1.3.2.  

Det kontradiktoriske prinsipp er sentralt i strafferettsbehandlingen. Det innebærer at den 

siktede/tiltalte skal gis anledning til å imøtegå alle bevis som føres mot ham, med motbevis 

eller kritikk (Andenæs, 2009). For at opptaket av fornærmedes forklaring skal kunne vises for 

retten, må siktede på etterforskningsstadiet ha fått anledning til å se avhøret, og basert på det 

kunne be om at ytterligere spørsmål stilles barnet. Uten at siktede har vært gitt en reell 

anledning til å imøtegå barnets forklaring med motbevis eller kritikk, anses ikke det 

kontradiktoriske prinsipp å være ivaretatt, og det tilrettelagte avhøret vil kunne nektes vist for 

retten (straffeprosessloven, 1981, § 239 b).   

2.1.4 Sekvensielle avhør – bakgrunn for metoden 

Observasjon av barn ble innført ved forskrift om dommeravhør og observasjon av barn i 1998 

(dommeravhørsforskriften, 1998). Dommeren, som ansvarlig for avhøret, kunne beslutte at 

det skulle gjennomføres en observasjon av barnet før eller i stedet for dommeravhør, når 

barnets alder eller særlige omstendigheter tilsa det (straffeprosessloven, 1981, § 239). I all 
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hovedsak ble ordningen benyttet ved avhør av barn i førskolealder. I praksis ble 

observasjonsordningen avskaffet etter at den ble evaluert i 2004 (Justis- og 

politidepartementet, 2004). En begrunnelse var at tilnærmingen som ble benyttet av de 

psykologer og barnepsykiatere som gjennomførte observasjonene, åpnet for bruk av 

lekemateriale og mer behandlingsrettede metoder. Tolking av lek og barnets adferd ble viet 

mer tid enn spørsmål knyttet til det mistenkte forholdet (Justis- og politidepartementet, 2004).  

Observasjonsordningen la samtidig opp til å kunne gjennomføre flere korte avhørssekvenser, 

og ga også mulighet for å bruke mer tid til å etablere kontakt og lære de yngste barna å kjenne 

(Davik & Langballe, 2013). Basert på disse erfaringene, og inspirert av den amerikanske 

avhørsmodellen "Extended Forensic Interviews" (Carnes, Wilson & Nelson-Gardell, 1999; 

Faller, Cordisco-Steele & Nelson-Gardell, 2010), har politiet i samarbeid med barnehusene 

utviklet modellen sekvensielle avhør (Langballe & Davik, 2017). De yngste barna gis i denne 

modellen bedre rammevilkår for å kunne fortelle, blant annet ved at avhøret deles opp i flere 

sekvenser. Modellen legger videre opp til at det avsettes god tid til forberedelser og den åpner 

for noe bruk av hjelpemidler. Videre tilrettelegges det for et nært faglig samarbeid med 

ansatte ved barnehus med god barnefaglig erfaring og kompetanse både før og underveis i 

avhøret (Langballe & Davik, 2017). For å kunne gjennomføre sekvensielle avhør, må avhører 

ha gjennomført studiene "Tilrettelagte avhør av barn og ungdom", og "Tilrettelagte avhør av 

sårbare" ved Politihøgskolen. Studiene utgjør henholdsvis 15 og 101 studiepoeng.  

2.1.5 Avhørsmetoder  

Den dialogiske samtalemetoden (DCM)  

Gjennom å observere og studere politiets kommunikasjon med barn i dommeravhør, 

utviklet Kari Trøften Gamst og Åse Langballe den metoden som i dag brukes ved 

tilrettelagte avhør av barn (Gamst & Langballe, 2004). Målet med metoden er å gi 

avhørere verktøy for å gjennomføre avhør slik at frie og spontane fortellinger 

fremskaffes, samtidig som barnet skal anerkjennes som en viktig informant i samtalen 

(Langballe, 2011). DCM har syv faser: 1. Forberedende fase, 2. Kontaktetablering, 3. 

Innledende prosedyrer, 4. Introduksjon til tema, 5. Fri fortelling, 6. Sondering, 7. 

Avslutning. Alle fasene har definerte mål og kriterier. Fasene er nærmere beskrevet i 

                                                
1 Endres til 15 studiepoeng i 2019 
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vedlegg 1.  Nye momenter som er lagt til i metoden ut fra den utvikling som har vært i 

lovverk og praksis siden den ble presentert i 2004, er også omhandlet i dette vedlegget.  

DCM har fem grunnleggende perspektiver: Vektlegging av barneperspektivet, dialogen 

som samtalemønster, tilrettelegging for en målrettet, temafokusert og samtidig åpen 

kommunikasjonsprosess, fleksibilitet og tilpasning til det enkelte barnet, samt til sist 

fokus på å forsøke å forene barnefaglige hensyn og juridiske krav De formelle og 

fysiske settingene, verbal og non-verbal kommunikasjon og temautvikling er også 

sentralt i metoden (Gamst & Langballe, 2004).        

Sekvensielle avhør – metoden i praksis 

DCM ligger til grunn for metoden som benyttes også ved sekvensielle avhør. Ofte vil 

grunnlaget for en etterforskning av saker hvor barn i førskolealder er fornærmet eller vitner, 

være vagt. Barnet kan ha kommet med noen uttalelser til ansatte i barnehage eller foreldre, 

barnets adferd kan gi grunnlag for bekymring og mistanke om at noe har skjedd, og basert på 

det meldes saken til politiet. Det vil derfor være behov for grundige forberedelser før et 

sekvensielt avhør, hvor ytterligere informasjon om grunnlaget for mistanken innhentes 

gjennom etterforskning. I tillegg vil avhører ha behov for å vite mest mulig om barnet og 

barnets liv, til bruk under kontaktetablering og kontekstinnføring i avhøret. Derfor er 

forberedelsesfasen en sentral del av sekvensielle avhør.  

Etablering av kontakt og trygghet, samt å bli kjent med barnets språk og adferd i en 

avhørssituasjon, vil ofte ta lenger tid med yngre barn enn med eldre. Små barn vil kunne være 

mer påvirkbare i en samtale, og det å snakke om regler for avhøret, og trene på hvordan det er 

ønskelig at man i avhøret skal snakke sammen, er essensielt og tidkrevende. Derfor er 

kontaktetableringsfasen og innledende prosedyrer samlet i en egen sekvens. Tegning, 

puslespill eller andre former for hjelpemidler kan brukes i denne sekvensen som et felles 

prosjekt for avhører og barnet. Avhørers hensikt vil være å få i gang i en samtale, bidra til at 

barnet trygges i avhørssituasjonen ved at det fokuseres på noe annet enn bare det å snakke 

sammen, og samtidig få anledning til å observere og vurdere barnets språk og respons. En 

barnefaglig rådgiver fra barnehuset vil følge med på barnets adferd og kommunikasjonen i 

den første sekvensen, og gi avhører tilbakemelding og råd i pausen som tas etter første 

sekvens. Avhører gis dermed anledning til å tilpasse tilnærmingen videre slik at det best 

mulig tilrettelegges ut fra barnets nivå.  
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Små barns oppmerksomhet og evne til å holde fokus på et tema eller en oppgave i et avhør, er 

ikke så god som eldre barns. Dette skyldes eksekutive funksjoner som oppmerksomhet, 

motstand mot ytre stimuli og indre impulser, samt evne til effektivt skifte av fokus (Melinder, 

Endestad & Magnussen, 2016). Det vil være nyttig for små barns hukommelse om de får hjelp 

med strukturen de skal fortelle innenfor, - fokuserte spørsmål og innføring av den hendelsen 

eller situasjonen avhøret handler om. Det kan være flere veier inn til barnets minne om en 

hendelse, avhørers oppgave vil være å forsøke flere muligheter uten at det oppleves som press 

eller ledelse.   

Ved sekvensielle avhør tas det også videre i avhøret pauser når hensynet til barnet tilsier det. 

Dermed unngår man å stille spørsmål og oppfordre til dialog når barnets oppmerksomhet og 

fokus ikke er godt nok til stede, noe som igjen minsker muligheten for feilaktige svar fra 

barnet og en negativ opplevelse av avhørssituasjonen (Davik & Langballe, 2013).  

2.2 Kunnskap om dommeres kompetanse 

2.2.1 Dommeres beskrivelser av beviskrav og – bedømmelse 

Eivind Kolflaath har gjort flere ulike studier om den bevisbedømmelse dommere gjør i retten 

(Kolflaaht, 2013; Kolflaath, 2015; Kolflaath & Strandberg, 2015). Han beskriver blant annet 

en utvikling innen bevisteorien, og presenterer ulike metoder for bevisbedømmelse i 

straffesaker (Kolflaath, 2015). Det fremgår her at bevisbedømmelse som tema har hatt liten 

plass i jusstudiet, og at det har rådet en oppfatning blant jurister om at "bevisbedømmelse er 

noe enhver normalt utrustet voksen person kan utføre på en forsvarlig måte bare ved å bruke 

sin sunne fornuft" (Kolflaath, 2015, s. 509). Prinsippet om fri bevisbedømmelse ligger til 

grunn for at dommere står frie til å begrunne sine vurderinger ut fra en bestemt metode, eller 

ikke.  

Den pensjonerte lagdommeren Lars-Jonas Nygard intervjuet 17 lagdommere om beviskravet i 

strafferetten, og publiserte sine funn i en artikkel i 2011 (Nygard, 2011). Denne studien 

synliggjør godt de ulike måter dommere beskriver sin bevisbedømmelse, som nevnt i avsnittet 

over, herunder hvordan de definerer begrepet "rimelig tvil."  Nygard oppsummerer i sin 

artikkel dommernes svar ved hjelp av noen fellestrekk som går igjen. Kravet om "sikkerhet", 

som at "Jeg krever tilnærmet sikkerhet" og "Påtalemyndigheten må føre sikkert bevis for 
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straffeskyld" nevnes som eksempler fra slike svar. "Overbevisning" er et annet ord som går 

igjen, som i "Jeg må være overbevist, tilnærmet hundre prosent sikker." "Tvil" er også et 

begrep flere av dommerne bruker i sine svar: "Relevant tvil opplever jeg når det foreligger 

konkrete tvilsmomenter i saken som jeg kan sette ord på og som jeg etter en bred livserfaring 

ikke finner å kunne se bort fra." Noen av dommerne hadde problemer med å forklare hva de 

faktisk gjør: "Det er vanskelig å formulere kravet generelt, men i det konkrete tilfellet er 

tvilsgrensen nesten alltid klar og jeg vet når jeg kan si meg sikker nok." Begrepet 

"magefølelse" dukket også opp: "Når alt er grundig gjennomtenkt og veid, og slutningen 

harmonerer med "magefølelsen", er jeg tilstrekkelig trygg" og "Etterlater en samlet vurdering 

et "følbart ubehag" ved å domfelle, stemmer jeg for frifinnelse." Nygard avslutter sin artikkel 

med dette sitatet: "Det er vanskelig å formulere kravet generelt, men i det konkrete tilfellet er 

tvilsgrensen nesten alltid klar og jeg vet når jeg kan si meg sikker nok. Er jeg "i tvil om 

tvilen", blir resultatet frifinnelse."  

2.2.2 Dommeres kompetanse om vitnepsykologi 

Viktigere enn at skyldige dømmes, er at uskyldige skal gå fri. Det er et grunnleggende 

rettssikkerhetsprinsipp som forutsetter en objektiv bevisbedømmelse. Det forutsetter også at 

dommeren har tilstrekkelig kunnskap til å vurdere både styrker og svakheter i det bevisbildet 

som presenteres for retten, og ikke lar seg påvirke av utenforliggende hensyn. Forskning har 

vist at vurderinger og beslutninger ikke alltid er betryggende. Som i andre deler av 

samfunnslivet vil ikke menneskelige vurderinger og beslutninger utelukkende være rasjonelle 

og kunnskapsbaserte (Magnussen, 2017).   

Hvilken kunnskap dommere har om vitnepsykologi, er nærmere studert av både internasjonale 

og nasjonale forskere (Magnussen, Wise, Raja, Safer, Pawlenko & Stridbeck, 2008; Houston, 

Hope, Memon & Read, 2013). Magnussen et. al (2008) undersøkte hvilken kunnskap 

dommere har om øyevitners forklaringer. Den viste at en stor majoritet av dommere hadde 

korrekt kunnskap om blant annet hvordan holdninger og forventninger kan påvirke 

hukommelsen, samt at informasjon som tilflyter et vitne etter den hendelsen vedkommende 

skal forklare seg om i retten, kan ha påvirket hukommelsen. Den samme studien viste at det 

ikke var noen sammenheng mellom fartstid som dommer og kunnskap om vitnepsykologi.  
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2.2.3 Dommeres vurderinger av barns forklaringer 

I 2000 gjennomgikk Likestillingssenteret og Barneombudet 248 rettsavgjørelser fra 1995 til 

2000 i voldtekts- og sedelighetssaker (Likestillingssenteret og Barneombudet, 2000). Fokuset 

var domstolens holdninger i disse sakene. Selv om det da både ble sett på saker med voksne 

og barn som fornærmet, og det ikke fremgår at det ble sett spesifikt på små barn, er funnene 

interessante. Om barn og troverdighet står det (s. 58): "Vurderingen av barns troverdighet 

synes ikke å være entydig forankret i konkret kunnskap om hvordan barn kan forklare seg, og 

opptre på svært ulike måter, i en presset situasjon. Det kan synes som barns troverdighet 

styrkes i takt med hvor behersket og strukturert det forklarer seg. Det vektlegges også i hvor 

stor grad barnets forklaring er logisk og sammenhengende med hensyn til sted, handling og 

forløp." Det fremgår også av denne rapporten at kunnskap om barns utvikling og 

aldersmessige forutsetninger for å være troverdige vitner i en straffesak, er lite synlige i de 

gjennomgåtte dommene."  

En studie gjennomført blant profesjonelle aktører om deres syn på barn som vitner i 

strafferettssammenheng (Melinder, Goodman, Eilertsen & Magnussen, 2004), fant at 

etterforskere, dommere, forsvarsadvokater og psykologer ga uttrykk for ganske nøkterne 

oppfatninger av barn som vitner. De ble vurdert som "rimelig troverdige", av noen til og med 

litt bedre vitner enn voksne. Svarene på spørsmål om fra hvilken alder man fullt ut kunne 

stole på barn, varierte fra 6 – 8 til 12 - 15. Dommernes svar lå midt imellom, altså på ca. 10 

år.  

Studier fra Sverige har vist at domstolens vurderinger av barns forklaringer gjøres uten 

kjennskap til oppdatert utviklingspsykologisk eller vitnepsykologisk kunnskap på feltet 

(Ernberg, Tidefors & Landström, 2016). Studiene har dokumentert at domstoler i Sverige har 

hatt kriterier for hva som anses som en pålitelig forklaring som i liten grad er tilpasset barn i 

førskolealder, - kriterier som skal følges ved en bevisvurdering. Det skal i vurderingen av en 

muntlig forklaring legges vekt på at forklaringen er "klar, lang, levende, logisk og rik på 

detaljer", og den skal ikke inneholde "feilaktigheter, motsigelser, overdrivelse, vanskelig 

forklarlige momenter, manglende sammenhenger eller tvil knyttet til avgjørende deler."  
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3. Metode 

3.1 Vitenskapteoretisk ståsted 

Den kvalitative metoden sikter etter dybdekunnskap heller enn breddekunnskap, og har som 

mål å forsøke og forstå det fenomenet som undersøkes (Tjora, 2010). Innsikt i menneskers 

opplevelse og refleksjon rundt egne handlinger er målet, ikke en beskrivelse av en objektiv 

virkelighet.  

En eksplorerende tilnærming velges ofte dersom det finnes lite kunnskap på det området man 

forsker på. Det er ikke tidligere gjort studier om dommeres vurderinger av avhør av barn i 

førskolealder i straffesaker i Norge. Det var derfor hensiktsmessig å velge en kvalitativ og 

eksplorerende tilnærming i denne studien.  

Det har vært mitt ønske å få dommeres beskrivelse av sine bevisvurderinger og refleksjoner 

om hva som ligger til grunn for de vurderinger og beslutninger som tas i saker hvor barn i 

førskolealder er representert. For å kunne forstå og beskrive dette, ble intervju valgt som 

metode, med en fenomenologisk tilnærming som tar sikte på å beskrive verden slik 

informanten selv opplever den (Kvale & Brinkmann, 2015). Men en slik tilnærming er målet 

å utforske hvordan valgte fenomener ser ut fra aktørens perspektiv (Brinkman, & Tanggaard, 

2010).  

Den tyske filosofen Edmund Husserl grunnla rundt år 1900 fenomenologien (Kvale & 

Brinkmann, 2015; Thagaard, 2013). Fenomenologisk forskning handler om å undersøke 

"verden slik den fremstår", i denne studien overført til hvordan dommere opplever sin 

"verden" som bevisbedømmere i retten i saker med barn i førskolealder. Forskeren skal 

forsøke å forstå sosiale fenomener ut fra informantens egne perspektiver, finne den 

underliggende meningen eller essensen, for så å beskrive dette (Kvale & Brinkmann, 2015).   

Hussrl anbefaler forskeren å "sette sin egen forforståelse i parentes" for å lykkes med å oppnå 

en mest mulig fordomsfri fremstilling av det fenomen som ønskes belyst (Kvale & 

Brinkmann, 2015).  Det gjøres ved å forsøke å sette til side sin egen forhåndskunnskap. Med 

min bakgrunn som barneavhører, var det særlig viktig å forsøke og "nullstille meg", både før 

og under intervjuene, samt under de etterfølgende analysene. De erfaringer og den kunnskap 

jeg har, vil allikevel utgjøre en forforståelse det ikke er mulig å legge vekk. Min forkunnskap 
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har derfor hatt innvirkning i arbeidet med studien. Det kan ha påvirket intervjuprosessen og 

ført til at jeg fulgte opp, eller unnlot å følge opp, temaer som andre hadde prioritert 

annerledes. Det kan også ha påvirket hvordan jeg forsto og tolket dataene, de utvalg jeg har 

valgt å presentere og mine konklusjoner.  

3.2 Datamateriale og fremgangsmåte  

Intervju er en av flere metoder innen kvalitativ forskning. Målet med å intervjue informanter 

om sin "verden", er å beskrive og forstå, snarere enn å forklare (Kvale & Brinkmann, 2015; 

Malterud, 2013).  Silverman (2010) er kritisk til at intervju så lett velges som kvalitativ 

metode og hevder forskere overser fordeler med andre typer av forskningsdesign. I denne 

studien ble dokumentanalyse, med gjennomgang av dommer fra tingrett og lagmannsrett, 

vurdert innledningsvis. Den metodiske tilnærmingen ble valgt bort etter å ha gjennomgått 20 

dommer innhentet via Lovdata. Årsaken var at det var skrevet så lite om vurderingene rundt 

små barns forklaringer i dommene at det ikke ga svar på de forskningsspørsmål jeg hadde.  

Å følge saker i retten, med observasjon som metode, ble også vurdert innledningsvis. Det 

fordret at jeg hadde anledning til å reise til steder hvor saker med små barn involvert ble 

rettsbehandlet de dager saken pågikk. Av praktiske årsaker var det vanskelig. Intervju på 

dommeres arbeidssted på et tidspunkt som passet både dem og meg ble derfor en løsning som 

var gjennomførbar, og bidro i så måte til at intervju ble valgt som metode.  

Kvalitative intervjuformer skiller seg fra hverandre ut fra grad av struktur (Ryen, 2002). Jeg 

valgte semistrukturert intervju i denne studien, og laget på forhånd en intervjuguide (vedlegg 

2). En intervjuguide skal beskrive temaer forskeren ønsker å ta opp i intervjuet (Thagaard, 

1998). Temaer i intervjuguiden ble valgt ut fra problemstillingen, og spørsmålene var 

forankret i både teoretisk og empirisk forståelse (Widerberg, 2010).  I den semistrukturerte 

intervjuformen stilles åpne spørsmål, slik at informantene både inviteres til å beskrive sine 

erfaringer med egne ord, og til å bringe inn det de mener er relevant (Kvale & Brinkmann, 

2015). Forskeren har dermed også mulighet til å følge opp og utdype temaer informanten 

bringer inn dersom de anses av betydning for studien.  
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3.3 Utvalg og rekruttering 

Rekrutteringsprosessen startet ikke opp før studien og intervjuguiden var godkjent av NSD 

(vedlegg 3).  

Innledningsvis i arbeidet med å rekruttere informanter, hadde jeg en formening om at 

dommere ved tingrettene ville være enklest å rekruttere. Dette er dommere som frem til 

lovendringen i 2015 hadde vært ansvarlige for dommeravhør. Jeg trodde de dermed også ville 

være mest interessert i temaet, siden de selv for såpass kort tid siden hadde vært en del av 

politiets barneavhør. Det at jeg i starten utelukket lagmannsdommere som aktuelle 

intervjuobjekter, førte til at rekrutteringsprosessen tok mer tid enn jeg hadde forutsett.  

Jeg kontaktet domstoladministrasjonen og fortalte om masterprosjektet og mitt ønske om å 

komme i kontakt med alle landets tingrettsdommere. Der sa de seg positive til å videresende 

informasjon om prosjektet på epost til tingrettsdommerne, det ble gjort etter kort tid. Jeg fikk 

svar fra kun en, som i epost skrev at henvendelsen var diskutert i kollegiet i vedkommendes 

tingrett, men at ingen husket en eneste sak hvor barn under 7 år hadde vært for retten og at de 

dermed ikke oppfylte kriteriene for et intervju.  

Neste steg var å finne frem til konkrete saker hvor barn i aktuell alder var involvert, herunder 

dommen, for så å kontakte den eller de dommere som hadde dømt. Jeg mailet først landets 10 

statsadvokatembeter (unntatt det nasjonale og økokrim), ba om at mailen ble videresendt alle 

statsadvokater med en anmodning om å forsøke å huske saker med barn under 7 år de hadde 

aktorert for domstolen i løpet av de siste fem år. Jeg fikk tilbakemelding fra 10 statsadvokater 

som sendte informasjon om dommer fra saker de mente kunne være aktuelle å se nærmere på. 

Ut fra disse dommene valgte jeg ut 7 navngitte dommere. Jeg sendte dem en epost, henviste 

til saken og dommen og hvilken statsadvokat jeg hadde fått tipset fra, og fikk positivt svar fra 

samtlige syv som alle ønsket å bidra i studien.  

Parallelt gjennomførte jeg et søk på Lovdata, ut fra parameterne "seksuelle overgrep mot barn 

under 10 år", "vold i nære relasjoner", "dommeravhør", "tilrettelagte avhør", "født 2011". 

Også andre årstall ble lagt inn for begrense søket slik at barn som var under 7 år da avhøret av 

dem skjedde ble fanget opp. Jeg fikk opp 76 dommer som alle ble gjennomgått manuelt. 21 

dommer ble valgt og skrevet ut. Dette var alle saker hvor barn under 7 år var involvert og 

avhørt, og hvor avhøret av dem var vist under rettsbehandlingen og omhandlet i dommen.   
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Ut fra de 21 dommene jeg hadde skrevet ut, startet jeg med de nyeste av dem og sendte så 

epost direkte til den eller de dommerne som var oppført i dommene. 20 dommere i tingrett og 

lagmannsrett ble kontaktet direkte, med henvisning til dommen de var nevnt i. 10 av de 

kontaktede dommerne responderte, 3 svarte nei, 7 svarte ja til å bidra i studien.  

Fordi jeg i denne prosessen rettet flere henvendelser til dommere parallelt, og responstiden 

varierte og var mer positiv enn hva jeg hadde forventet, ble utvalget større enn planlagt. Når 

dommere først takket ja til å bidra, la jeg til rette for å inkludere dem alle. Til sammen ble det 

14 (se tabell 1).   

 Tingrettsdommer eller 

Lagrettsdommer 

Antall år 

som 

dommer 

Antall saker med barn under 7 år  

A Tingrett 6 år Ca. 5 

B Tingrett 8 år 1-2 

C Tingrett 29 år Noen 

D Tingrett 9 år 5-10 

E Lagmannsrett 25 år 5-10 

F Lagmannsrett 1 ½ år 2-3 

G Tingrett 9 år Minst 1, trolig flere 

H Tingrett 4 år 2-3 

I Lagmannsrett 28 år 10-15 

J Tingrett 5 år Ca. 5 

K Tingrett 14 år 10-12 

L Lagmannsrett 9 år 4-5 

M Lagmannsrett 7 år Ca. 3 

N Lagmannsrett 25 år Minst 1, trolig flere 

Tabell 1: Oversikt over informanter 

Dommerne kom fra henholdsvis 7 forskjellige tingretter og 3 lagmannsretter fra ulike deler av 

Norge. 10 av dommerne var menn, 4 kvinner – av anonymiseringshensyn fremgår ikke 

informantenes kjønn i tabellen.  

Spørsmålet om hvor mange saker dommerne hadde hatt hvor barn under 7 år var involvert 

som fornærmet eller vitner, viste seg å være vanskelig å svare på. Ingen førte noen logg eller 

statistikk på saker de hadde vært dommere i, så svarene bar preg av stor usikkerhet. Sakene 

dommerne jobber med til daglig er mange, og særlig saker som vold og overgrep mot barn 

beskrives av flere av de intervjuede dommerne som krevende, med et ønske om å legge dem 

bak seg når dommen er skrevet og saken avsluttet.  
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De fleste dommerne i utvalget hadde også erfaring fra barnevernsaker og foreldretvistsaker 

etter barneloven, hvor det også kan vises tilrettelagte avhør gjort av involverte barn fra en 

straffesak barnevernet er gitt tilgang til. Flere dommere nevnte at de disse sakene lett kunne 

blande seg med straffesakene når de forsøkte å huske tilbake på de barna de hadde sett i saker. 

Tallene under "antall saker" er av den grunn omtrentlige.   

3.4 Gjennomføring  

Intervjuene ble gjennomført i perioden november 2017 – april 2018. Tidspunkt og sted for 

intervjuet ble avtalt på mail eller telefon. 3 dommere ønsket at intervjuet skulle foregå i Oslo 

fordi det passet dem best, 2 av dem ble intervjuet i et skjermet møterom på min arbeidsplass 

Kripos, mens 1 ønsket at intervjuet skulle gjennomføres på et hotell. De øvrige 11 ble 

intervjuet på sin egen arbeidsplass.  

Informasjon om prosjektet var lagt ved som vedlegg til mailen jeg innledningsvis kontaktet 

dommerne på, de ble før intervjuet bedt om å lese dette informasjonsskrivet (vedlegg 4).   

Det ble tatt opptak av alle intervjuene på en pc tilrettelagt for formålet og med egnet 

lydopptak- og avspillingsprogram. Før intervjuene startet opp, signerte informantene på at de 

samtykket til å delta, og ble informert om at de når som helst kunne trekke seg fra studien 

(siste side av vedlegg 4). Innledningsvis fortalte jeg litt om min bakgrunn, og om studiens 

formål og fremdrift.  

Intervjuene ble lagt opp som planlagt, med åpne spørsmål ut fra intervjuguiden. Åpne 

spørsmål har som mål å få frem og forstå informantens subjektive erfaringer (Kvale & 

Brinkmann, 2015). De forberedte spørsmålene viste seg å være relevante og dekkende, og 

intervjuguiden ble ikke endret underveis i intervjuprosessen. Øvrige temaer kunne allikevel 

dukke opp i flere intervjuer, men da som en naturlig følge av samtalens utvikling. Forskeren 

skal under intervjuet ha fokus på hva informanten formidler, utforske og være nysgjerrig på 

informantens fortelling (Kvale & Brinkmann, 2015). Ved å utforske temaer jeg anså som 

relevante selv om de ikke inngikk i intervjuguiden, fikk jeg informasjon som i analysen viste 

seg å være mer sentral for problemstillingen enn hva jeg forsto underveis i intervjuprosessen.  

Intervjuene varte fra 50 minutter til 1.5 time.  
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3.5 Analyse 

Tematisk analyse (Braun & Clark 2006) beskrives som en god metode for nye forskere innen 

kvalitativ metode. Metoden er fleksibel og ikke bundet opp mot en bestemt teori eller 

epistemologi (Braun & Clark, 2006). Det er denne metoden jeg valgte for min analyse.  

Braun & Clark (2006) sin tematiske analyse er delt inn i en seksfaset prosess, og handler om å 

se etter fremtredende temaer og mønstre på tvers av intervjudataene. I analysen skal forskeren 

søke i og på tvers av intervjuene, i en prosess som går fremover og bakover i fasene ved 

behov. De seks fasene av analyseprosessen beskrives av Braun & Clark (2006) slik:   

1. Bli kjent med datamaterialet  

2. Generere koder 

3. Søke etter temaer 

4. Revurdere temaer 

5. Definere og navngi temaer 

6. Skrive rapporten (oppgaven) 

Under første trinn lyttet jeg gjennom intervjuene, korrigerte transkripsjonene, og fikk en 

første oversikt over datamaterialet. Fordi datamaterialet var så vidt stort og omfattende, valgte 

jeg deretter å lese igjennom alle transkripsjonene på nytt.  

Ved neste gjennomgang av intervjuene, hadde jeg et særlig fokus på temaer. Jeg merket av 

alle informantenes uttalelser knyttet til de temaer jeg da anså som relevante, delvis hele 

avsnitt, men også innimellom enkelte setninger. Et kodeskjema ble laget for å holde 

oversikten.  

Under fase 3 og 4 av analysen, ble det tydelig at andre temaer enn de jeg hadde innført dukket 

opp i flere av intervjuene. Et eksempel på dette er temaet "sakkyndighet". Temaet virket ikke 

å være spesielt interessant under intervjuene, men underveis i analyseprosessen så jeg tydelig 

hvilken sammenheng det hadde med dommerens beskrivelse på egen kompetanse og 

kunnskapsbehov. Videre ble det i flere av intervjuene naturlig å snakke om hvordan et avhør 

av et lite barn vanligvis blir lagt frem for retten, og de valg aktor gjør knyttet til det, herunder 

hvordan avhøret vises rent pedagogisk. Dette temaet var heller ikke en del av intervjuguiden, 

men fremsto etter hvert som et sentralt tema. 

På dette tidspunktet av analyseprosessen, var følgende hovedtemaer kodet i transkripsjonene:  
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1. Dommerens erfaring 

2. Sakkyndighet 

3. Bevisvurdering generelt 

4. Vurdering av et lite barns forklaring  

5. Avhørers prestasjon 

6. Kunnskap om avhørsmetodikk generelt og avhør av barn i førskolealder spesielt 

7. Påtalemyndighetens bevisføring  

 

Det var ikke mulig å gjøre ferdig analysen innen et avsatt tidspunkt. Det var derfor behov for 

å lese transkripsjonene flere ganger, av og til med flere måneder i mellom. Fordelen ved det, 

var at jeg enklere klarte å vurdere kritisk de valgte temaene. De ble evaluert både ved at jeg så 

på dem igjen, delvis "med nye øyne" etter en periode borte fra materiale, og ved at 

tankeprosessen pågikk også når jeg ikke jobbet med analysen. De siste gjennomlesningene ble 

gjort med et særlig fokus på å finne mønster på tvers av de 14 intervjuene.  

Etter flere måneders jobbing med gjentatt lesing og refleksjon, opplevde jeg at temaene var 

definert og navngitt, slik fase 5 beskriver. Gjennom den tematiske analysen har jeg kommet 

frem til 4 hovedtemaer: Beviskrav, bevisførsel, kompetanse/kunnskapsgrunnlag og vurdering 

av små barns forklaringer, med til sammen 19 undertemaer. Temaene er nærmere presentert i 

tabell 3, lagt inn som vedlegg 5.   

3.6 Studiens kvalitet 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for kvaliteten av studien ved å drøfte dens validitet, 

generaliserbarhet og reliabilitet.  

3.6.1 Validitet og generaliserbarhet 

Problemstillingen i studien var helt frem til fase 4 av den tematiske analyseprosessen denne: 

"Hvilke dilemmaer opplever dommere når de skal vurdere førskolebarns forklaring i saker om 

vold og seksuelle overgrep." Ordlyden i problemstillingen forutsetter at dommerne opplever 

dilemmaer i sin bevisvurdering. Dommerne bekreftet på mange vis at faktisk gjør det, men 

dette ordet kan ha påvirket datainnsamlingen på en måte jeg først ble klar over under 

analysen. "Dilemma"-begrepet ble videre en begrensning for meg når jeg i analysen åpent 

skulle tilnærme meg dataene, og jeg valgte derfor å endre ordlyden i problemstillingen. På 
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tross av dette, mener jeg at de åpne spørsmålene og oppfølgingen underveis av de temaer 

dommerne selv kom inn på, uansett bidro til mine forskningsspørsmål ble besvart.  

Med den semistrukturerte intervjuguiden og den dialog som oppsto i alle intervjuene, bidro 

også jeg med innspill og spørsmål om temaer der det var naturlig. Med min lange erfaring 

som avhører og den forkunnskapen jeg hadde, har jeg trolig innført temaer som ellers ikke 

ville blitt en del av intervjuet og som kan ha påvirket resultatet. Hvordan avhør av barn 

presenteres for retten som et bevis, er et eksempel på det. "Maksimal objektivitet" i intervjuet 

oppnås dersom den som intervjues gis anledning til å protestere (Kvale & Brinkman, 2015). 

Alle dommerne ble gitt god tid til å reflektere over og kommentere temaene i intervjuene like 

grundig, enten de var hentet fra intervjuguiden, var temaer de selv innførte eller kom fra meg. 

På den måten mener jeg objektiviteten i intervjuene ble tilfredsstillende ivaretatt.  

Intervjuene ble gjort over en relativt lang periode, og svarene de første dommerne ga, har 

trolig også påvirket hvilke temaer jeg var opptatt av i møte med de øvrige – selv om alle 

spørsmålene i intervjuguiden ble fulgt hver gang. 

De dommerne som sa ja til å la seg intervjue i studien, kan antas å ha en særlig interesse for 

barn i rettssystemet i og med at de ønsket å bidra og avsatte tid til det. De hadde alle vært 

dommere i minst 1 sak hvor et førskolebarn var involvert, og kan ha erfart kompleksiteten i 

slike saker og dermed vært ekstra motivert for å delta. Dommerne var av ulik alder og kjønn. 

De hadde forskjellige yrkeserfaringer før de ble dommere, og også ulik praksiserfaring som 

dommere. Dette gjør generaliserbarheten begrenset, - funnene kan ikke generaliseres til alle 

dommere i Norge. Det er allikevel tendenser i materialet som kan tenkes å ha en gyldighet, 

men dette må undersøkes nærmere med et større utvalg.  

3.6.2 Reabilitet 

Alle intervjuene i denne studien ble tatt opp på lyd og transkribert i sin helhet. Det har dermed 

vært mulig å både lytte til og lese dataene flere ganger, og med det kvalitetssikre både 

analyseprosessen og de utvalgte sitatene. Intervjuguiden er vedlagt studien, og 

analyseprosessen er beskrevet detaljert for å gi best mulig grunnlag for å kunne etterprøve og 

gjenskape. En ærlig og mest mulig gjennomsiktig prosess styrker studiens pålitelighet.  

De 14 semistrukturerte intervjuene i studien ble preget av at samtalene utviklet seg på ulike 

vis, blant annet ut fra dommernes erfaring, holdninger og svar. Et slikt møte mellom to 
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mennesker påvirkes også av situasjonen, og intervjuer og informanten vil på ulike vis påvirke 

hverandre. En nøyaktig reproduksjon av studiens intervjuer vil dermed ikke være mulig å 

gjennomføre. Ved å følge intervjuguiden vil de samme spørsmålene kunne stilles igjen, men 

dommere med andre erfaringer og holdninger vil trolig innføre nye temaer som igjen vil 

påvirke resultatet.  

3.7 Transkribering 

Det første gjennomførte intervjuet transkriberte jeg selv, de øvrige 13 ble skrevet ut av et 

eksternt firma. Jeg lyttet gjennom alle opptakene mens jeg leste transkripsjonene, samtidig 

som jeg rettet opp i feil. Feilene var som regel knyttet til begreper benyttet i intervjuene som 

ikke er lett å forstå for en som ikke kjenner terminologien, som for eksempel "bevist utover 

enhver tvil", eller grunnet utydelig tale enten fra intervjuer eller informant. Navn på personer 

eller steder som fremgikk i intervjuet og som kunne bidra til at informanten ble identifisert, 

ble erstattet med NN eller XX i transkripsjonene. Ved senere valg av sitater fra intervjuene, 

ble typiske dialektord gjort om til bokmål for å unngå gjenkjenning.  

Transkripsjonene fremsto til slutt som gode ord-for-ord-referater fra de gjennomførte 

intervjuene og utgjør til sammen 295 sider.    
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4. Presentasjon av empiri  

Dette handler overordnet om bevisvurdering, og det kunne i så måte vært en overskrift for 

hele kapittelet. Så er det allikevel så mange temaer som får betydning for vurderingen av 

bevis, at det ble nødvendig å samle dem under fire hovedoverskrifter: 1. Bevisvurdering, 2. 

Bevisførsel, 3. Kompetanse og kunnskapsgrunnlag og 4. Vurderinger av små barns 

forklaringer. Flere av undertemaene kunne like gjerne vært presentert under en annen 

overskrift enn den jeg har valgt. Det synliggjør forhåpentligvis hvordan alle temaene henger 

sammen, kompleksiteten i dommeres bevisvurderinger og alle temaer de må forholde seg til i 

saker som vold og overgrep mot små barn. Kompleksiteten er interessant i seg selv – 

bevisvurderingen i slike saker handler om langt mye mer enn om man tror på et barn eller ei.   

En oppsummerende beskrivelse av dommernes ulike svar er gjort i den grad det var mulig 

uten at slutningene bar for mye preg av at svarene var tatt ut av en sammenheng og dermed 

ble unyansert. Der det ikke har latt seg gjøre, har jeg i større grad latt dommerne tale for seg 

selv ved å sitere dem. For enklere å kunne henvise til sitatene andre steder i oppgaven, er de 

nummerert i kronologisk rekkefølge.  

4.1 Bevisvurdering 

Selv om det først og fremst var dommeres syn på små barns forklaringer jeg var nysgjerrig på 

i starten, ble det tidlig i prosessen klart at det ikke var mulig å fokusere kun på ett bevis i en 

bevisvurdering. Det var et gjennomgående svar fra dommerne at det handlet om en helhetlig 

vurdering av de bevis som var lagt frem for dem. Dommernes beskrivelser av hva en helhetlig 

vurdering betyr i praksis, var forskjellig.  

Jeg har tidligere beskrevet at dommere ikke er bundet til en bestemt metode eller 

fremgangsmåte for sin vurdering grunnet prinsippet om fri bevisvurdering. I denne studien 

var det ingen av dommerne som knyttet sin bevisvurderingsmetode opp mot en 

forskningsbasert navngitt teori. Flere av dommerne opplevde det vanskelig å sette ord på hva 

de faktisk gjorde.  

1."Det foregår jo mye sånn der, - hva har skjedd, hva kan ha skjedd, mye sånt oppe i hodet til 

dommeren, og hvordan blir vi overbevist om at det og det har skjedd. De vanlige 
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beviskravene, de gjelder jo, ikke sant. Og det er jo ganske strengt... Det er litt vanskelig å 

redegjøre for egentlig." 

En av dommerne reflekterte over at den opplæringen som ble gitt under jusstudiet ikke hadde 

hatt noe fokus på bevisvurdering og bevisbedømmelse. Dommeren hadde selv underveis i sin 

karriere forstått hvor sentral del dette var i arbeidsutførelsen.  

2."Jeg er jo blitt opptatt etter hvert nå, har blitt gjennom liksom yrkeskarrieren, da, blitt mye 

mer opptatt av bevisbedømmelsen i sakene i stedet for jussen. Man må jo fokusere på begge 

deler, og jussen må på plass, men bevisbedømmelsen i så å si 95 % av sakene, og det som 

løser saken. Så fra studiene til nå så er rett og slett en sånn utvikling for min egen del på hvor 

viktig den bevisbedømmelsen er. Og det tror jeg er ganske gjengs." 

Det ble ikke stilt spørsmål i denne studien til utdanning og opplæring innen bevisvurdering og 

– bedømmelse. Uttalelsen fra dommeren over, samt de øvrige dommeres ulike måter å 

beskrive dette på, kan allikevel tyde på at dommere gjør sin bevisvurdering basert på noe ulik 

forståelse og grunnlag. Denne studien har ikke som mål å gå i dybden på bevisvurdering og – 

bedømmelse, men ved å presentere dommernes ulike måter å beskrive dette på gi et grunnlag 

for å forstå deres vurdering av enkeltbevis sett opp mot en større sammenheng.  

I det videre vil jeg presentere hovedtemaene fra dommernes svar på spørsmål om hva de 

opplevde som utfordringer i en bevisvurdering. Det fremkom flere sidetemaer når dommerne 

snakket om dette. Valget om å inkludere eller ekskludere temaer i dette kapittelet er tatt ut fra 

en helhetlig vurdering av om det anses som relevant for den problemstillingen studien 

forsøker å belyse, eller ei.  I overraskende stor grad viste det underveis i analysen hvor mange 

av disse temaene som faktisk bidrar til å besvare spørsmålet om hvordan dommerne beskrev 

verdien av små barns forklaringer som bevis.  

4.1.1 Beviskravet – utover enhver rimelig tvil  

Beviskravet i straffesaker er entydig – det skal være bevist utover enhver rimelig tvil at en 

tiltalt har gjort det han er tiltalt for. Vurderingen av bevisene gjøres med beviskravet som 

"mål" – basert på denne vurderingen skal dommeren kunne svare ja eller nei på spørsmålet 

om beviskravet anses å være oppfylt. En majoritet av dommerne snakket om beviskravet og 

forklarte på ulike vis hva som ligger i dette kravet og hvordan de kommer frem til om det er 

oppfylt eller ei.  
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3."Det er jo det totale bevisbildet som skal tilfredsstille kravet om utenfor rimelig og fornuftig 

tvil, ikke sant. Det er først når du har det hele bevisbildet at du måler bevissituasjonen opp 

mot standarden utenfor rimelig og fornuftig tvil. Eller sagt på en annen måte – kan jeg se helt 

bort fra at det tiltalte sier er riktig, ikke sant. For det er jo egentlig så strengt kravet er altså."  

Beviskravet ble også nevnt som en utfordring i seg selv i disse sakene, - en utfordring som i 

praksis lett kan skape en oppfatning hos barn og deres nærstående om at de ikke ble trodd. 

Flere dommere beskrev dette som vanskelig, - at de på den ene siden kunne tro på barnet, men 

at det allikevel ikke holdt til å treffe en fellende dom – på grunn av at beviskravet ikke var 

oppfylt.  

4."En av de aller største utfordringene, synes jeg, det er jo på en måte å skulle si at dette ikke 

er sant. Det er et barn der som kanskje beskriver noen ting som er grotesk da… Og hvis det er 

noen usikkerhetsmomenter, - du får en forklaring som er litt sånn – ganske vag, lite konkret, 

vanskelig å tidfeste, stedfeste, men det er noe i forklaringen som handler om å ta på tissen 

eller et eller annet som er åpenbart straffbart, så er det sånn at selv om du har sittet der og 

tenkt at det her holder ikke ut fra beviskravet, så er det veldig vanskelig å gå til det steget å si 

at vi skal frifinne, vi skal ikke tro på barnet… det er en dom som skal ligge der, og det barnet 

skal kanskje lese den dommen om 10 år."  

To av dommernes forklaringer på hvordan de tenker og resonerer seg frem til en beslutning i 

sin bevisvurdering, representerer noen av ulikhetene i svarene i denne studien. Den første 

dommeren gir et eksempel på en typisk sak, hvor tiltalte nekter og fornærmede forklarer seg, 

og hvilke avveininger som da gjøres i bevisvurderingen:  

5."Der tiltalte nekter alt og fornærmede forklarer seg om alt for å si det sånn, vil du jo få 

valget mellom enten si at fornærmedes forklaring med øvrige bevismomenter oppfyller rett og 

slett beviskravet og da legger vi bare det til grunn fra A til Å som bevist utover enhver rimelig 

tvil, med mindre det skulle være enkeltpunkter hvor man likevel må tenke at her må man 

huske feil eller han husker feil fordi slik og sånn, men da må du mer velge. Holder beviskravet 

for fornærmede forklaring så legger vi den til grunn og holder den ikke så ryker alt på en 

måte." 
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Den andre dommeren hadde større vanskeligheter med å forklare hva som faktisk gjøres i 

vurderingen om beviskravet er oppfylt. "Magefølelse" nevnes, samtidig som dommeren 

presiserte at det ikke er det dette handler om.  

6."Du har jo beviskravet, ikke sant, - det skal være bevist ut over enhver rimelig tvil, men 

ellers så er det jo ingen regler, det er fri bevisvurdering. Det er jo, det bør jo følges en 

magefølelse, men det er jo ikke det heller, - men det er egentlig en ganske bred skjønnsmessig 

vurdering, og du har jo en opplevelse av hvorvidt en forklaring virker troverdig."  

4.1.2 En helhetlig vurdering 

Målet for bevisvurderingen er å ta en beslutning på om beviskravet er oppfylt eller ei. 

Dommerne beskrev på ulike måter hvordan de kom frem til en slik beslutning. Svarene er 

også viktige for å forstå hvordan et lite barns forklaring blir vurdert i sammenheng med 

øvrige bevis i saken.  

7."Veldig ofte blir det en konkret bevisvurdering hvor barnets forklaring blir ett viktig bevis. 

Og så er det andre bevis som enten trekker i samme retning eller i motsatt, og så blir det en 

bevisvurdering av det." 

8. "Det vil være det viktigste i bevisvurderingen, ikke sant – i hvilken grad stemmer det barnet 

sier med andre bevis i saken."   

Da dommerne ble bedt om å redegjøre nærmere for hvordan de faktisk gjør denne 

bevisvurderingen, forklarte de også det på ulike måter.  

9."Dette er jo bare noe jeg gjør, ikke sant. Men det går an å forklare bevisvurdering… man 

må møte det, altså kognitivt og teste det mot andre bevis. Det er på en måte det viktigste av 

alt. Og man må aldri gå rundt og innbille seg at du kan se på folk om de lyver."   

10."Det er sånn at det samlede bevisbildet hvor den forklaringen til det barnet, det er sentralt 

og viktig, men det er ikke bare ord mot ord, det støttes opp av noe som er kommet frem da fra 

andre... som gjerne ikke har sett det som har skjedd, men har undret seg over noe, og så har 

man liksom hele den, det samlede bevisbildet og kanskje da gjerne også et reaksjonsmønster 

og diagnose eller et reaksjonsmønster/traume som passer med det som det skal ha opplevd. 

Det blir en sammensatt vurdering." 
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11."Og etter å ha hørt alle bevisene, så danner man seg et bilde av hva som passer inn i 

bevisbildet, sett opp mot tiltalebeslutningen. Og hvis et barn, og et lite barn også, har en 

forklaring som passer inn i bevisbildet for øvrig, så er jo det også et viktig selvstendig 

bevismoment i saken. Ja, det er det. Og passer det ikke inn, så må vi vurdere det. Det tas med 

som en brikke i puslespillet og så må man gjøre en helhetsvurdering til slutt." 

Min forståelse av de to siste sitatene er at de beskriver en bevisvurdering hvor dommeren 

lytter til alle bevisene med et åpent sinn og først oppsummerer sin oppfatning av dem mot 

slutten. Det gjør også det neste sitatet, hvor denne dommeren i tillegg forteller om en form for 

vekting av bevisene etter som de kommer.  

12."Altså for meg så er alle bevisene like mye verdt før vi har begynt, men noen fremstår 

sterkere enn andre når det kommer. Ja, det kan være både barnets forklaring og alle de andre 

bevisene, så de blir på en måte vektet underveis, avhengig av hvordan jeg oppfatter beviset 

der og da, så sånn i utgangspunktet så kan ikke jeg se at jeg på en måte har noe klar 

formening om hva som skal veie mer enn noe annet, så det er bare helt avhengig av hvordan 

det ser ut når det blir presentert, men jeg tror for så vidt at i de sakene som har kommet til 

retten, så tror jeg nesten aldri det har vært noe… at jeg har uttrykt da, at barnets forklaring 

ikke kan legges til grunn, for å si det sånn, altså jeg tror aldri jeg har sett bort fra barnets 

forklaring."   

To av dommerne beskrev prosessen annerledes, hvor utgangspunktet er barnets forklaring 

som legges til grunn for vurderingen av de bevisene som kommer etterpå. Barnets forklaring 

blir som hovedregel lagt frem som det første beviset i rettssaken.  

13."Jeg tror på en måte at jeg legger barnets forklaring til grunn, men så bruker du alle 

støttebevisene til å bygge opp under den forklaringen."  

14."Hele tiden blir da spørsmålet, - kan man legge fornærmedes forklaring til grunn? Det er 

altså bevistilnærmingen, og da ligger det i det at jeg tar utgangspunkt i barnets, - altså det er 

en viktig forklaring, men må prøves mot de andre bevisene i saken, - det er min tilnærming."  

Så må det til slutt treffes en beslutning, og i noen av intervjuene ble det et tema hvordan det 

ble gjort selv om det fortsatt i mange saker vil være spørsmål man ikke får svar på. En av 

dommerne svarte dette:  
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15."Vi vil aldri få vite alt. Så her er oppgaven på en måte bare å bruke hodet og veie bevisene 

og komme frem til om man er overbevist eller ikke."  

En dommer i lagmannsretten henviste til sitt faste foredrag for juryen, som er en god 

beskrivelse av hvordan det er mulig å kunne treffe en beslutning på tross av mangler eller 

huller i en historie lagt frem for retten:   

16."Jeg holder et foredrag om puslespill. Er den brikken som mangler en bit av himmelen 

eller er det liksom midt i selve bildet... Det er jo ikke bare hvordan du har bygget opp et 

byggverk av bevis. Det er også spørsmål om hvor støtt står det, hvor mye skal til for å sparke 

det ned, ikke sant."  

4.1.3 Ord mot ord? 

Det er en oppfatning hos mange fornærmede i straffesaker at en frifinnelse i saken betyr at de 

ikke ble trodd. Beskrivelsene i kapittelet over viser at en frifinnelse kommer som en 

konsekvens av at det strenge beviskravet ikke er oppfylt, og etter en omfattende og grundig 

vurdering av bevisene i saken. En tiltale vil som hovedregel ikke bli reist i saker uten noen 

former for støttebevis, og bevisbildet vil derfor handle om vurdering av flere bevis enn kun to 

parters ofte motstridende forklaringer.  

Dommeren i sitat 10 nevnte dette begrepet, og understreket at det i strafferetten ikke handler 

om en "ord mot ord-situasjon". Også i to øvrige intervjuer ble dette nevnt spesifikt og på dette 

temaet er disse tre dommerne enige.  

17."Ofte så kan du høre det komme som en anførsel fra forsvarer at dette er ord mot ord... 

Men det er vel omtrent aldri sånn at det er ord mot ord, fordi at forklaringen til barnet er et 

sentralt og viktig bevis, men det vil, hvis det blir en domfellelse så er det fordi at det støttes 

opp av andre bevis i saken." 

I det neste eksemplet forklarer en dommer om bevisvurdering når den tiltalte har en ulik 

forklaring enn fornærmede, herunder der den tiltalte har erkjent, om enn ikke like mye som 

den fornærmede har forklart. Dette eksemplet er interessant fordi det beskriver en annen 

tilnærming til bevisene enn den beskrevet i sitat nr. 13 og 14, hvor dommerne i sin 

bevisvurdering tar barnets forklaring som utgangspunkt og vurderer støttebevis opp mot den. 

Denne dommerens beskrivelse viser at det er den tiltaltes forklaring som legges til grunn, og 



31 

 

at det skal mye til for at man dømmer for mer enn det en tiltalt har forklart seg om selv der 

fornærmede forteller at det har skjedd mer.  

18."Du har en forklaring og så har du en motstridende forklaring fra tiltalte. Da er det sånn 

at hvis du har få andre bevismomenter som kan kaste noe lys over hva som har skjedd, så er 

det en veldig vanskelig øvelse å legge fornærmedes forklaring fullt ut til grunn og ikke høre 

noe på tiltalte. For det blir for nært en sånn ord mot ord situasjon og det holder ikke i 

strafferetten. Og er det da en tilståelse, så blir det ofte at man heller dømmer så langt 

tilståelsen rekker for da er man på trygg grunn. Sånn er det. Og hvis man da skal gå liksom 

utover det tilståelsen innebærer så må du på en måte inn og si at vi anser bevist utover enhver 

rimelig tvil at fornærmede snakker sant og at tiltalte snakker usant om det som går utover 

hans erkjennelse. … Altså det kan jo være andre ting som gjør at man går utover tilståelsen, 

men ofte blir det at man da dømmer så langt tilståelsen rekker."  

At tiltaltes forklaring er utgangspunktet for bevisvurderingen, støttes av denne dommeren som 

også trekker inn troverdighetsvurdering som en del av det. Dette sitatet er derfor en fin 

overgang til neste punkt som omhandler nettopp troverdighetsvurdering.  

19."Forsvarerne er jo selvfølgelig opptatt av at man skal ha et utgangspunkt i tiltaltes 

forklaring… Og det er der vi starter, selv om nå, i saker med fornærmede og med 

bistandsadvokat så er det jo den forklaringen vi starter med, som vi får høre først. Men så er 

likevel, hvis det skal være bevist utover enhver rimelig tvil, så må vi faktisk kunne utelukke at 

det vedkommende sier, at dette aldri har skjedd, - at det er tilfelle, og da, den der 

troverdighetsvurderingen, det er forsvarere ofte veldig kritisk til at vi skal vurdere 

troverdigheten til en fornærmet, men til syvende og sist, så er det det vi gjør, altså. Men det er 

ikke bare ut fra hvordan vi vurderer den personen, det er et sammensatt bevisbilde. For det 

tror jeg veldig mange av oss er opptatt av eller bevisst på, at vi er ikke noe bedre til å vurdere 

om en person lyver enn andre. Men vi blir nok mer trent i på en måte å skille relevant fra 

irrelevant og fra og se på en måte et helt bevisbilde og ikke henge oss opp i detaljer." 

4.1.4 Troverdighetsvurdering 

Det er tidligere nevnt at en frifinnelse i retten ikke handler om å bli trodd på eller ei. Allikevel 

ble nettopp troverdighetsbegrepet nevnt hos omtrent halvparten av de intervjuede dommerne. 

Svarene bærer preg av at flere av dommerne nok blander begrepene troverdighet og 
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pålitelighet, som vil bli nærmere beskrevet og kommentert i kapittel 5. Det kan samtidig gi et 

inntrykk av at noen av dommerne, om enn kun et fåtall av dem, erkjenner at de faktisk gjør en 

troverdighetsvurdering av de involverte partene i en sak, som de neste to sitatene er eksempler 

på. 

20."Ja, så ser vi jo an han, ja, for det er jo som regel en han, vi ser jo an typen da, ikke sant. 

Og barn, de lyver jo sjelden om sånne ting."  

21."Det er jo noe med, enten det er en voksen person eller et barn, så vil jo det inntrykket 

personen gir, enten det er et voksent menneske som kommer i retten og forklarer seg, eller det 

er et barn i avhør, så vil du jo på en måte ta utgangspunkt i det inntrykket du får der. Virker 

dette troverdig, for å si det sånn." 

En av dommerne ga en god beskrivelse av hvordan vurdering av troverdighet var noe man 

måtte være forsiktig med, og som ikke egentlig skal påvirke den bevisvurderingen de er satt 

til å gjøre.   

22."Det er utrolig vanskelig å vurdere troverdighet bare utfra en person som står og snakker. 

Samme om det er et lite barn eller et stort barn eller en voksen. Og det er en øvelse som jeg i 

hvertfall personlig synes er veldig farlig å begi seg inn på. Det og på en måte, hva skal vi si, 

opphøye seg selv til å kunne vurdere troverdighet ene og alene på det som sies evt. på mimikk, 

toneleie. Det er en veldig farlig øvelse. Det vi må gjøre og skal gjøre, og som jeg håper også 

mine kollegaer stort sett gjør, det er jo at man må vurdere enhver forklaring inn i et større 

bevisbilde og se hvordan passer dette med alt vi vet om verden for øvrig på det stedet, på det 

tidspunktet. Og så må man sette det inn i et bilde, en kontekst, og så må man vurdere 

troverdigheten ut i fra det."  

Dommeren over sin uttalelse er tydelig på at troverdighetsbegrepet knyttes opp mot 

vurderingen av forklaringer, og ikke personer. Den samme dommeren oppsummerer sin 

forklaring om troverdighet slik:   

23."Troverdighet er en konklusjon det, etter at du har vurdert forklaringen mot andre bevis i 

saken, så kommer du til at forklaringen er troverdig. Og det er alltid forklaringene som skal 

være troverdige og ikke vitnet i seg selv, ikke sant."  
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4.1.5 Påvirkning 

Spørsmålet om mulig påvirkning er en sentral del av bevisvurderingen. Ikke sjelden vil det 

være forsvarers tilnærming i saker hvor barn er involvert, nemlig å så tvil om det barnet 

forteller i et avhør faktisk har skjedd, eller om barnet kan ha blitt påvirket – enten før avhøret 

eller underveis i avhørsprosessen. Dommernes mer generelle beskrivelse av hvordan de tenker 

om mulig påvirkning av barnas forklaring, vil bli presentert her. Videre vil jeg gå inn på den 

enkelte dommers oppfatning av hvorvidt små barn er mer påvirkbare enn eldre barn og 

voksne, en holdning som vil kunne ha innvirkning på hvordan de vektlegger et lite barns 

forklaring som bevis.   

Flere dommere fortalte at de har fokus på hvordan saken startet, herunder når barnet snakket 

om vold eller overgrep første gang. De la vekt på at barnet hadde fortalt uoppfordret, og 

forsøkte også å finne svar på om barnet kunne ha blitt påvirket i tiden mellom avdekkingen og 

avhøret. Noen dommere fortalte at de kunne oppleve at bevisførselen om mulig påvirkning av 

barnet av og til var mangelfull. Dette er et tema som vil bli nærmere beskrevet under kapittel 

4.2. Manglene i bevisførselen ga ikke sjelden forsvarer anledning til å så tvil om barnet kunne 

ha blitt påvirket i tiden frem til avhøret. En slik tvil kan være nok til at dommeren finner at 

beviskravet ikke er oppfylt, og derfor må frifinne.  

24."Det inngår jo i bevisvurderingen altså, - har barnet uoppfordret fortalt dette til noen og 

hva var det barnet sa da, og hva er det barnet senere sier i det tilrettelagte avhøret." 

At det har tatt tid fra barnet først fortalte om vold eller overgrep eller mistanken av annen 

grunn oppsto og til det tilrettelagte avhør, trekkes frem av flere dommere som en utfordring i 

seg selv. Dette fordi det da enklere kan sås tvil om hvem og hvor mange som har snakket med 

i mellomtiden, og hvordan disse samtalene har foregått. 

Søsken, andre barn i barnehagen, ansatte i barnehagen og barnevernet ble nevnt som 

eksempler på hvem som kan ha snakket med barnet før avhør. Det sentrale i dommernes 

refleksjoner rundt dette, var at uavhengig av hvem, var andres samtaler med barn en del av de 

momentene de måtte ta med i sin helhetlige bevisvurdering  

Typiske eksempler på saker hvor mulig påvirkning blir et sentralt tema, var der en av 

foreldrene er mistenkt og det i tillegg er en foreldretvistsak. I slike saker vil forsvarer som 

regel påstå at foreldretvisten har ført til at en av foreldrene har påvirket barnet til å fortelle om 
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vold eller overgrep fra den andre forelderen. Flere av dommerne nevnte slike saker som særlig 

utfordrende.  

25."Du har for eksempel i en del foreldretvister, så er det sånn at den ene beskylder den 

andre for seksuelle overgrep, og kanskje til og med implantert nærmest, en sånn forestilling i 

barnet om at det har blitt utsatt for sånne ting…" 

De fleste dommerne snakket om sin oppfatning av om små barn var lettere å påvirke enn eldre 

barn eller voksne. De hadde ulike oppfatninger og også forskjellige begrunnelser for sitt syn. 

Gruppens syn var omtrent delt i to.  

De første sitatene representerer den halvparten som mente at små barn var mindre påvirkbare 

enn eldre:  

26."Min erfaring er at barn, - barn er ikke noe flinke til å lyve ikke sant. De er på en måte, - å 

få et barn til å fortelle en innlært historie det skal ganske godt gjøres, særlig når det er snakk 

om såpass små barn. Det er i hvert fall mitt utgangspunkt. De kan selvfølgelig ha sett noe på 

TV eller hørt ett eller annet som de har diktet videre på inni hodet sitt og så videre, men da vil 

det ofte komme frem på en mer fortellende måte som ikke, - som ikke virker så innlevd som 

når de forteller om ting de faktisk selv har opplevd… Så utgangspunktet mitt er jo at små barn 

og kanskje til og med i enda større grad enn voksne, i utgangspunktet snakker sant".  

27."Barn snakker jo stort sett sant da, om sånne ting… Barnet har vel egentlig ikke noe 

interesse av å snakke feil der. Det har jo tiltalte."  

Det neste sitatet er fra intervjuet av en dommer som hadde lest vitnepsykologisk litteratur. 

Denne dommeren var en av få som knyttet noen av sine besvarelser til ting vedkommende 

hadde lest og lært. Så er besvarelsene allikevel preget av usikkerhet, og det virker ikke som 

den forskningsbaserte kunnskapen fullt ut er integrert i dommerens forståelse av de ulike 

temaene. Dommeren innrømmet også mot slutten i dette sitatet at dommere "mangler verktøy 

i verktøykassen sin", som jeg forstår handler om manglende kompetanse, som igjen 

vanskeliggjør bevisvurderingen i disse sakene – et tema som vil bli omhandlet nærmere i 

kapittel 4.3.  

28."Hvis jeg har forstått dette riktig så mener eksperter på barnepsykologi og vurderinger av 

barns fortellinger at små barn i mye mindre grad ut fra sitt utviklingstrinn og ellers, for det 
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første selv bevisst finner på uriktige historier, men også, og vel så viktig at de kan påvirkes 

igjennom for eksempel, klassisk, - en forelders forsøk på å så eller eventuelt forverre en 

historie som del av en maktkamp, typisk og klassisk som en del av en barnefordelingssak som 

det vi gjør alt for mye av. Sånn at jeg, når du spør om hvordan jeg tenker så prøver jeg å 

tenke sånn at det i utgangspunktet ikke så stor grunn til å være bekymret for reell påvirkning 

som hos halvvoksne og voksne, samtidig som det finnes eksempler på at det vokser frem 

historier som fortelles av barn som helt åpenbart i ettertid i noen tilfeller viser seg å være 

sånn dokumenterbar ikke mulig. Og der man sitter igjen med spørsmålstegn; hvordan gikk det 

til? ...Og det er jo det som gjør det så, ja, vanskelig. For de fleste av oss har ikke verktøy i 

verktøykassen vår som er pålitelige og fullt ut til å stole på, og da, ja, det er jo det som er den 

store utfordringen for alle som bedømmer bevis. Dommere er jo bare spesielle i så måte fordi 

vi på en måte får siste ord."  

Den andre halvparten av dommerne ga uttrykk for et motsatt syn på små barns påvirkbarhet, 

nemlig at de var lettere å påvirke enn eldre barn og voksne. Også denne gruppen hadde ulike 

begrunnelser for sin oppfatning, og noen var sikrere i sitt svar enn andre.  

29."Nå vet ikke jeg om det er sånn faglig grunnlag for det, men man kan jo kanskje også tenke 

seg at et mindre barn kanskje blir lettere påvirket enn andre. For det vil jo gjerne være det 

som vil være tema i den type saker der det et barn som forteller, gitt nå at det kommer en 

historie som beskriver overgrep, ikke sant. Altså, er dette noe som har skjedd eller… Og kan 

du da se helt bort i fra muligheten for at det har skjedd en eller annen påvirkning? Og det 

kommer kanskje, tenker jeg da, enda mer på spissen når det gjelder små barn i forhold til en 

på 10 eller 12." 

30."De små barna er lettere å påvirke enn eldre barn, ungdommer eller voksne. Det er nok 

større feilkilder i et lite barns forklaring". 

31."Hvis man skal være ærlig, så tenker man jo på små barn som kanskje mindre troverdig på 

en måte"… Det er en litt sånn voksenstygg måte å si det på, men det man tenker er at de har 

et mindre klart skille mellom fantasi og virkelighet for eksempel."  

Et fåtall av dommerne ga uttrykk for at det var et så vanskelig spørsmål at de ikke ønsket å 

svare.   
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4.1.6 Forventet adferd 

Spørsmålet om troverdighet, omhandlet i kapittel 4.1.4, henger sammen med om man 

bedømmer adferd, eller barnets oppførsel i avhøret, og om det påvirker det helhetlige 

inntrykket av barnet og dets forklaring. Svarene som vil bli presentert i dette kapittelet må 

særlig ses i sammenheng med temaene som blir omhandlet i kapittel 4.4, og spesielt 

dommernes beskrivelse av hva de faktisk vektlegger når de vurder det lite barns forklaring.   

Har dommerne en oppfatning av hvordan et barn utsatt for vold eller overgrep "bør" oppføre 

seg i avhør? Dette var av de temaene som ikke inngikk i intervjuguiden, men som dukket opp 

etter de fem-seks første intervjuene og ble et naturlig oppfølgingstema i de påfølgende 

intervjuene. Kun en av dommerne innrømmet i svaret som ble gitt at det fantes en forventning 

om adferd fra barn, spesielt dersom tiltalen tilsa at barnet skulle være utsatt for grove og 

angivelig smertefulle overgrep:  

32."Hvis dette er et overgrep som må ha vært oppfattet som, hva skal jeg si, smertefullt eller 

på annen måte ubehagelig, så har jeg nok den forventningen at jeg skal se en eller annen 

form for følelsesmessig reaksjon hos barnet, enten ved at det viker veldig tilbake for i det hele 

tatt å snakke om det, eller at du ser på barnet at det blir, ja, sorgtungt eller altså får en eller 

annen form for følelsesmessig reaksjon."  

I omtrent halvparten av intervjuene hvor barns adferd var et tema, ble dommerne spurt om 

hvordan barn som viste følelser i avhør påvirket dem og deres vurdering av forklaringen 

deres. Flertallet svarte at de trolig lot seg påvirke av det. Spesielt ble barn som gråter nevnt 

som en faktor flere la vekt på, og som de mente styrket barnas forklaringer. Samtidig svarte 

også flertallet at mangel på følelser, eller følelsesløshet, ikke av den grunn ga det motsatte 

inntrykket – at barnet da ikke fortalte sannheten. Sitatet under er et eksempel på hvordan 

dommerne resonnerte rundt temaet.  

33."Hvis det barnet forteller om overgrep og gråter og så videre, og det er samsvar med 

reaksjonen til barnet og det det forteller, så ja, jeg tenker at det påvirker, ja. Jeg tenker at det 

styrker troverdigheten av den forklaringen. Men det motsatte, - at det forklarer seg uberørt, 

det tenker jeg ikke nødvendigvis taler mot, men at det nok at hadde vært en fordel... at barnet 

hadde grått, at det er lettere å tro på det barnet for de som sitter og ser på det etterpå, og 

også dommerne."  
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Det som var spesielt interessant ved dette temaet, var at flere dommere her henviste til at de 

hadde hørt eller lest om dette temaet og derfor kunne knytte sine svar til det de hadde lært. 

Det virket allikevel ikke som kunnskapen fullt ut påvirket deres personlige oppfatning og syn. 

Det var derfor flere av svarene som fremsto som ambivalente. Det at de henviste til kunnskap 

resulterte i at de i sine svar selv rettet et kritisk søkelys mot sine egne holdninger.  

34."Hvis barnet får en sånn reaksjon… når det begynner å gråte hvis det forteller om ting, så 

vil det gjøre et visst inntrykk tror jeg på de aller fleste dommerne og også på meg. At man 

tenker at det her… dette virker egenopplevd eller at det berører noe som er veldig vondt for 

barnet hvis det gråter når det forteller om det… Nå kom jeg på en psykolog som snakket til 

oss en gang, som sa at en del barn kobler ut følelsene når de utsettes for overgrep for det er et 

sånt overlevelsesinstinkt rett og slett. At de bare er nødt til og rett og slett koble ut hjernen og 

da sa han også det at da kan de også være helt flate når de forteller om det. Fordi da går de 

inn i det moduset, hvor de på en måte ikke har kontakt med følelsene. Så det ville jeg tenkt i en 

sånn situasjon at her må vi ta forklaringen for hva den er verdt, vurdere den opp mot øvrige 

momenter i saken sånn som vi alltid gjør. Og det at barnet er helt flatt når det forteller det 

trenger ikke å ha noe å si."   

35."Sånn generelt så er det jeg særlig er på jakt etter om jeg ser eller ikke ser samsvar 

mellom ord og kroppsspråk. Men jeg har blitt advart mot å tenke sånn fra de som har greie 

på det, jeg har det - at man skal være forsiktig med å tolke et passivt og helt uemosjonelt, det 

vil si kroppslig uttrykk som uttrykk for at den dramatiske historien som blir fortalt samtidig 

ikke like gjerne kan være fullstendig sann... men til tross for det, men altså med budskap om å 

være forsiktig med det, så er det en av inngangsportene til min vurdering."  

Noen dommere var bevisste på at barns adferd i avhør like gjerne kan være en forklaring på 

hvordan de har det i avhørssituasjonen, som at det kan knyttes til det de angivelig har opplevd 

og skal forklare seg om. Barn er forskjellige, det samme vil deres erfaringer og opplevelser 

være, og deres adferd i en avhørssituasjon.   

36." Barn er forskjellige og kan reagere forskjellig så jeg synes det å begynne å vurdere ting 

ut i fra kroppsspråk synes jeg er vanskelig… Jeg kan ikke si at jeg bevisst lar meg påvirke, 

men det ubevisste det er kanskje noe annet, men jeg tror at det er vanskelig å forklare seg, at 

det kan være en påkjenning. Og at man kan ta til tårene, det tenker jeg kan være naturlig... 
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Men, ja, nok en gang så kan jo barn være så forskjellig, ikke sant. Skal du da si at et barn som 

ikke gråter da, at det ikke er pålitelig? Jeg synes det er vanskelig."  

37."Selve atferden under avhøret er kanskje det som er aller vanskeligst, og som jeg stort sett 

tenker at jeg ikke kan gjøre noen slutninger fra i det hele tatt. Noen barn er kjempe…ja 

kanskje de fleste vil jeg tippe, - beskjedne i den der situasjonen og det er ekkelt å skulle prate 

om, så det eneste som kan vekke en sånn liten sånn tanke det er hvis barnet fremstår som 

veldig selvsikker og trygg og – da kan man begynne å lure på hvorfor er ikke dette barnet mer 

ubekvem i situasjonen, men det er vanskelig å gjøre noen slutning på det og... Vi vet jo ikke 

hva som har skjedd før dette barnet kom til avhør… Og aktor og forsvarer kan tillate seg å 

komme med en fortolkning av atferd under intervjuet... Men det tenker jeg, at det er veldig 

vanskelig å være med på en sånn...basert på en kort filmsnutt av en unge."  

4.2 Bevisførsel 

Dommere i tingretten vet ingen ting om saken når rettssaken starter, unntatt hva som står i 

tiltalebeslutningen og hvilke bevis henholdsvis påtalemyndigheten og forsvarer ønsker å føre. 

I lagmannsretten har fagdommerne lest tingrettsdommen på forhånd, og har derfor en noe 

bredere oppfatning av hva saken handler om og den bevisførselen som foregikk ved forrige 

rettsrunde. Utgangspunktet for bevisvurderingen er at det er de bevis som fremlegges under 

rettsbehandlingen som skal legges til grunn. Dette følger av prinsippene om muntlighet og 

bevisumiddelbarhet nevnt i avsnitt 1.3.2.  

I intervjuguiden hadde jeg spørsmål knyttet til dommernes vurdering av avhøret av barnet, 

herunder hvordan dommeren vektla avhørers prestasjon og det som fremkom av informasjon i 

avhøret. Dette vil bli nærmere omtalt i avsnitt 4.4. Underveis i analysen fant jeg at bevisførsel 

og dommernes oppfatning av den var så relevant i denne studien at det presenteres som et eget 

hovedtema.  

Dommerne delte seg i tre grupper i sine besvarelser om hvordan de vurderte bevisførselen i 

saker om vold og overgrep mot små barn, hvorav den største gruppen beskrev konkrete ting 

de har opplevd å savne. Disse tre gruppenes oppfatninger vil nå bli presentert med utvalgte 

sitater. Avslutningsvis i dette kapittelet vil jeg gå nærmere inn på et tema som ble ikke ble 

viet så stor plass i intervjuene, nemlig hvordan dommerne opplever bevisfremleggingen av 

barnets forklaring som bevis. I analysen har jeg sett et mønster i besvarelsene som jeg mener 



39 

 

har en såpass stor betydning for belysningen av studiens problemstilling at det defineres som 

ett av hovedfunnene.  

4.2.1 Det partene bringer til torgs  

Et mindretall av dommerne ønsket ikke å mene noe konkret om bevisførselen i saker om vold 

og overgrep mot barn. Det er aktors ansvar, og dermed også aktors risiko. Og om aktor, eller 

påtalemyndigheten, ikke har gjort en god nok jobb, vil det være forsvarers oppgave å påpeke 

dette, og ikke dommerens.  

38."Mitt utgangspunkt er at jeg vurderer det som aktoratet og forsvarere på en måte bringer 

inn av bevis på mitt bord. Og er det for tynt så blir det jo en frifinningssak. Og det er jo på en 

måte aktoratets, hva skal jeg si, risiko. Det er veldig sjeldent at jeg mener at oi, dette her ser 

tynt ut og, ja kanskje man kunne etterforsket videre langs det sporet. Da tenker jeg at hvis 

aktor vil presentere saken på dette grunnlaget, så gjør de det også får det heller bli en 

frifinnelse."  

4.2.2 Ingen erfaring med mangler i bevisførselen 

Flere dommere hadde ikke noe negativt å si om bevisførselen. Den følgende siterte dommeren 

la også til at det å eventuelt be om ytterligere etterforskning faktisk var et ansvar dommerne 

hadde, og som dommeren måtte ta om det var viktige mangler.    

39."Jeg kan ikke i farten huske at jeg noensinne har savnet noe altså, og hvis jeg hadde gjort 

det så må man jo også be om, i hvertfall hvis det er viktig, be om ytterligere etterforskning rett 

og slett da uansett i hvilken retning det manglende beviset foreligger. Det er jo slik at hvis vi 

synes at det mangler noe så sier vi bare at da har ikke påtalemyndighetene bevist 

skyldspørsmålet, da må vi rett og slett be om å få ytterligere bevis."  

Kun en dommer ga uttrykk for at bevisførselen heller var for omfattende i saker om vold og 

overgrep mot barn, enn det motsatte, og begrunner sin skepsis til at sakene blir for store, med 

effektivitetskravet de har i domstolen.  

40."Jeg tenker egentlig heller at det er motsatt. Disse sakene er veldig godt etterforsket og 

mitt inntrykk er at de har hatt veldig, ja høy prioritet, for det er, det er nok heller motsatt at 

de sakene de eser ut... samtlige omtrent fra barnevernet gjennom, - kan være lang tidsperiode, 
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skal inn til å vitne, og du har forskjellige, ja det er tilsynsførere og det er kontaktlærere og det 

er barnehage, du får på en måte et veldig stort bevisbilde i mange saker... Og vi er nødt til å 

tenke effektivitet i strafferettspleien fordi restansen øker, og vi kan ikke bruke så mye tid på 

hver sak som vi gjør." 

4.2.2 Erfaringer med konkrete mangler i bevisførselen 

Flertallet av dommerne som uttalte seg om dette temaet fortalte at de hadde erfaringer fra 

saker hvor de hadde hatt spørsmål som ikke ble besvart og hvor en bredere bevisførsel kunne 

ha bidratt til en bedre forståelse, og dermed gitt et bedre grunnlag for den beslutningen som 

måtte tas. De første eksemplene omhandler et savn av bevis som kunne bekrefte eller avkrefte 

– så langt det lar seg gjøre – om barnet var blitt påvirket.  

41."Det kan jo potensielt være flere ting som kan ha påvirket dem. Og det vet man jo veldig 

ofte lite om. Og det er vanskelig å få informasjon om det… Det er veldig få vitner som 

snakker om hva som kan ha påvirket forklaringen. Man har andre vitner som har observert 

ting, og andre bevis som blir viktige, men det er lite fokus på hva som kan gjøre forklaringen 

pålitelig eller ikke."  

Manglene denne dommeren henviste til, var knyttet til bevisføring om hvem som har snakket 

med barnet etter avdekking og hvordan, samt hva som har skjedd med barnet etterpå. Flere 

dommere var opptatt av dette:     

42."... Altså det som skjer i avhør er jo ikke løsrevet fra virkeligheten ellers… Jeg ville tenkt 

sånn for egen del hvis jeg hadde aktorert en sak, at jeg skulle ikke gitt forsvareren den 

åpningen.  At det skal ikke være noe tvil om at sånn var det... Så det dere nå ser, det er, - ikke 

sant. Men det har jeg aldri opplevd…."   

43."Det er nok en del ganger jeg har sittet og tenkt at det høres litt sånn, ja det er lett for 

forsvarer, men påtalemyndigheten må heller ikke være naiv i forhold til at det er et vesentlig 

poeng, noe vi har erfart, noe vi vet er viktig. Vi vil jo, for å kunne domfelle, helst vaske det 

bort, og si at det er ikke noe stor risiko for påvirkning her, ikke sant. Her har man fulgt et litt 

sånt rent løp. Jeg føler ofte at i den grad det kan være et problem som blir underkommunisert 

fra påtalemyndighetens side, og det er ikke noen god strategi. For når det da popper opp så 

har det en tendens til å bli større, så det er det berømte ta tyren ved hornene strategien jeg 

kanskje savner litt da, at man forsøker å koste disse vanskelige tingene under teppet og så sier 
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man at... vi må høre på det barnet sier... Ok. Det er greit, men vi må spørre - er det sjanse for 

påvirkning?"  

Et mindretall av dommerne nevnte at de kan oppleve at avhøret av barnet ikke ga svar på 

spørsmål de selv mente barnet burde vært stilt. To av dem opplevde det som frustrerende å 

ikke kunne påvirke dette ved selv å stille spørsmål, og at det var en mangel i bevisbildet i seg 

selv at et av de mest sentrale bevisene var "låst".  

44."Det gode med å ha vitner live, det er jo muligheten for selv teste, til en viss grad da, hva 

som er hva, og kunne stille spørsmål. Når du er henvist til et bevis som er låst… Så er det jo 

et av dilemmaene at kvaliteten som bevis, at du ikke klarer helt å kompensere, - for at dette er 

det beste man kan få til. Og det er gjerne et bevistilbud som, i forhold til vekten og vekten av 

tvilen, dessverre, nok alt for ofte slår ut i uriktig konklusjoner. Uriktige målt opp mot den 

faktiske sannheten. Men riktige allikevel, kanskje, ut fra, ut fra de prinsipper som vi bekjenner 

oss til."  

Kun en av dommerne viste til påtalemyndighetens anledning til å gjennomføre supplerende 

avhør som et alternativ til å gi svar på de spørsmål som ikke ble godt nok belyst i det første 

avhøret av barnet, og at det i så liten grad ble benyttet var en mangel i bevisførselen.  

45."Jeg opplever i liten grad at politi eller påtalemyndighet har gjennomført supplerende 

avhør. Jeg tenker at det er litt sånn vel statisk noen ganger. At her kunne det vært greit å være 

«hands on», og se at de kunne fått svar på viktige spørsmål. Dette bør oppklares… - i lys av 

andre ting. For å få ned de ballene som liksom."   

To av dommerne etterlyste mer bevisførsel om barnets generelle troverdighet. Sett opp mot at 

flertallet av dommerne mente at bevisvurdering ikke handler om vurdering av barnets 

troverdighet, er det viktig å nevne av de to følgende sitatene ikke er hentet fra de samme 

intervjuene som sitat nr. 20 og 21.  

46."Barneavhørene er jo bare en eller to timer av det barnet, det blir avspilt i retten, men vi 

vet ofte, vi vet ikke noe mer om det barnet... I en del saker så er avhøret også supplert da, 

man hører gjerne lærere eller foreldre eller andre personer rundt fortelle om barnet, men av 

og til har man ganske tynt grunnlag for å bedømme barnet og den troverdigheten det gir – 

snakker det sant? Er det et barn som lyver ofte eller kan lage historier og sånne ting?" 
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47."Hvor vidt det her barnet er troverdig eller ikke, det høres nesten litt sånn ekkelt ut å stille 

det spørsmålet, og da er vi på det jeg føler at vi mangler i den her type saker, for det burde 

noen andre gjort en vurdering av egentlig, med kunnskap om barnet. Det er veldig vanskelig 

å gjøre det basert på en times avspilling oppe på lerretet altså." 

Flere av dommerne savnet bedre bevisførsel om omstendighetene rundt avhøret. Hvordan var 

barnet forberedt, hvem fulgte barnet til barnehuset, hvem snakket med det når det kom og om 

hva, samt hva som eventuelt skjedde i pausene, er det sjelden bevisførsel rundt. Det kan skape 

usikkerhet og gi rom for tvil, blant annet om mulig påvirkning. Det har også en betydning for 

hvordan det som skjer i avhøret forstås, herunder avhørers informasjon om saken og hvordan 

avhører tilnærmer seg det mistenkte forholdet.  

48."Du vet ikke inngangen, hva som var før du kommer til avhøret, det er mye der som bare 

er mørkt, og dette er åpenbart snakket om før du kommer hit. Det synes jeg er vanskelig." 

49."Når dere starter med at, ja du vet jo – eller vet du hvorfor du er her, og så får man en... 

og så, så blir man ofte sittende igjen med at «Oj, ja, det har nok skjedd ting her som ikke er 

med på det der opptaket, man har et formøte og han valgte forskjellige ting som det refereres 

til, og alt selvfølgelig i beste hensikt. Men man mister litegranne av muligheten til å ha 

kontroll...  Og usikkerhet om hva var det som skjedde da dere tok en pause i avhøret fordi 

barnet nektet å forklare seg videre, og da de kom tilbake igjen, var det fullt villig til å forklare 

seg for eksempel...  Det kunne vært av og til kjekt å vite, for det ender jo opp som kort på 

hånden til den som er forsvarer."   

50."Vi vet jo ikke hva som har skjedd med barnet før avhøret. Hva slags frokost har de nå 

spist, hva har skjedd på tur til, hvor ble vedkommende hentet... Har barnet skreket i 2 timer 

på toget på vei til barnehuset? Er det et fortvilet barn som har kloret seg fast i barnehagen. 

Da er det vel kanskje ikke så rart at han er taus, ikke sant. Eller er det noen som på en måte 

er bragt dit av moren sin som har en sterk interesse i saken, så synes jo jeg det er veldig greit 

å vite det også. Er det en risiko for at moren har brukt den timen på å komme dit på å gjenta 

og repetere, gjenta, det her må du si, du må si det og det og det og det. Hvis 

påtalemyndigheten vet at det er sånn, at dem har brukt en time sammen med moren dit, så må 

de anerkjenne det. Ikke vær så redd for at forsvarer skal ta tak i det, det er mye bedre at det 

kommer på bordet med en gang." 
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51."Jeg skulle gjerne visst mer om deres metodikk. Jeg opplever vel at det fra tid til annen 

skjer at man kommer til det punktet hvor man begynner å stille de, - det som vil være ledende 

spørsmål. Og jeg har i mitt hode i hvert fall antatt at det er på et stadium hvor dere har gitt 

opp å få frem opplysninger på en annen måte, så tenker at det er bedre å få det frem på den 

måten enn ikke. Men jeg savner jo ofte også en redegjørelse fra aktor på det. Altså en sånn, 

ok, - hvor har vi kommet hen i avhørsmetodikken, hva er det de gjør her nå og hvorfor." 

For flere av de dommerne som forklarte seg om manglende bevisførsel om omstendighetene 

rundt det tilrettelagte avhør, var det tydelig at de ikke hadde reflektert så mye over dette før de 

intervjuet ble bedt om å gjøre det. I det siste sitatet jeg har valgt ut på dette temaet, fremgår 

det at denne dommeren først forstår hvor mye informasjon rundt avhøret som faktisk ikke er 

lagt frem for retten, mens svaret avgis. Jeg velger å ta med hele avsnittet fra dette intervjuet, 

for å synliggjøre denne erkjennelsen. Det er både interessant at dommeren åpenbart ikke har 

tenkt så mye på dette tidligere, og at refleksjonene rundt temaet i intervjuet bidrar til å øke 

bevisstheten rundt det.  

52."Det som slår meg nå er jo at det å ha en klarhet i, og ganske tydelighet på hva som er 

sagt til barnet før, er veldig viktig informasjon for domstolen å ha. For da kan jeg lettere 

forstå en del av tilnærmingen som dere da har. Noen ganger har vi hatt noen spørsmålstegn, 

eller i barneavhøret, som vi får i retten... For jeg tror, i hvert fall, det er en del dommere som 

ikke er klar over den biten. Ja, jeg tror ikke det har falt oss inn å spørre om det, egentlig, i 

hvert fall ikke i de saker jeg har vært med på, fordi at jeg tror ikke vi har kompetanse nok til å 

vite hva som faktisk foregår, altså hvordan det foregår, hvordan er barnet forberedt... Men 

jeg vil vel si at den typen informasjon for å forstå den helheten i barnets forklaring tror jeg er 

viktig å få på samme måten som at du får informasjon om hvordan barnet begynte å snakke 

om det, så hvordan ble tråden videre? Sånn for å få en helhetlig bit av det. Det slår meg 

virkelig når vi snakker sammen nå, at de sammenhengene der er jo viktige å få i fra, ja. Men 

vi bruker, om vi bruker en halv dag til for å få belyst det som er hovedbeviset i de sakene, det 

vil jeg si, at det er barnet sitt utsagn som er hovedbeviset, i tillegg til at det står sannsynligvis 

i sterk motsetning til det andre hovedbeviset, som er tiltaltes forklaring… Men altså, for å si 

det sånn, nå har jeg lyst til å sparke ballen tilbake til påtalemyndigheten, det er jo sjelden 

hvis påtalemyndigheten presenterer et bevis at vi sier at det det trenger vi altså ikke."  
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4.2.2 Presentasjon av avhøret  

Det er flere opplevde mangler i bevisførselen nevnt i avsnittet over som kunne vært omtalt 

nærmere. Av størst relevans for studiens problemstilling er allikevel det tilrettelagte avhøret. 

Jeg vil først gi en beskrivelse av hvordan dommerne selv opplever bevisførselen av avhøret. 

Deretter vil jeg omhandle de forslagene til bedre bevisførsel de samme dommerne kom med.  

Ingen av dommerne har opplevd at aktor har forklart om avhørsmodellen eller hvordan 

avhøret er gjennomført for øvrig, før avhøret vises for retten. Noen dommere fortalte at de 

selv pleier å redegjøre kort for hva et tilrettelagt avhør er til henholdsvis meddommere eller 

jury, men ikke spesielt detaljert. Ingen av dommerne i denne studien hadde heller opplevd at 

avhører var stevnet for å fortelle om metode eller avhørssituasjonen. Kun en dommer nevnte 

en sak hvor avhører var stevnet som vitne. Det var fordi det var stor uenighet mellom 

forsvareroppnevnt sakkyndig og aktor om kvaliteten på det gjennomførte avhøret, og man 

hadde derfor konkrete spørsmål å stille avhører om temaene det var uenighet om.   

Hvem som har gjennomført avhøret, herunder både avhører og avhørsleder, fremgår av en 

protokoll som følger utskriften av avhøret, og som deles ut til retten før avhøret vises. Det er 

ikke fokus på hvem avhører er før avhøret vises for retten, ei heller ikke hvilken opplæring 

eller erfaring vedkommende har.  

Følgende sitat er representativt for hvordan de aller fleste dommerne beskrev fremleggingen 

av et tilrettelagt avhør for retten:  

53."Videoen settes bare i gang. Også får vi en sånn utskrift. Og en litt sånn ulempe med det er 

jo at mange sitter og ser og leser, det blir fort gjort at du følger med i teksten og ser på den, 

ikke sant, og blar i den og så hører du kanskje det som blir sagt… Jeg prøver å følge med på 

skjermen i stedenfor på teksten, men det tror jeg varierer egentlig litt hvordan fokus er. Om 

det er på skjermen eller... Vi hører jo lyden naturligvis men, men det er jo noe med mimikk 

og.... Og avhørene er jo veldig lange generelt, kan man si. Og det kan være veldig mye, - altså 

du har jo på en måte den innledningsfasen med, ja hva de gjør på skole og alt det der som er 

en nødvendig del i alle fall for en avhørers synsvinkel for å oppnå kontakt og alt det der og 

det kan og ha en sånn bevisverdi, for du får liksom et nytt visst inntrykk av barnet. Så det er 

ikke sånn bortkastet sånt sett. Det er jo ikke avhørsformen det er noe galt med, tenker jeg. 

Men det kan være at aktor og forsvarer av og til muligens kan bli enig om at 

innledningssekvensen gir ikke noe spesielt i denne saken her og kan kanskje spille av fra der 
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til der. Der barnet forteller om... Ja, så det blir ofte veldig langdryge, - en ganske lang 

innledning sant, så har du det med fri forklaring, så blir det en del spørsmål, så tilbake igjen 

til det. Så blir det kanskje en time/halvannen, sant. Så det er sånn sett ikke veldig pedagogisk.  

Men jeg har ikke noe endelig fasitsvar på hvordan en skal gjøre det. For jeg ser jo at disse 

ulike sekvensene er nødvendige. Og samtidig så må en kanskje spørre om igjen og om igjen 

om ting sant, og for å få klarhet i hva som har skjedd. Så det er ikke noe kritikk mot avhørere. 

Men det kan være ganske slitsom affære hvis du skal høre 3-4 søsken etter hverandre og det 

blir veldig passiv tilværelse å sitte i retten og høre hva som blir sagt og det er ganske sånn 

anstrengende i lengden."  

Det var flere dommere som nevnte at det å se tilrettelagte avhør kunne være 

konsentrasjonsmessig utfordrende. Avhørene er ofte lange, og flere trakk frem den første 

fasen i avhøret som langdryg og vanskelig å forstå hensikten med. Dommerne hadde ulike 

erfaringer med om den første delen av avhøret ble spilt av i retten. Noen mente det var rett å 

hoppe over den, mens et mindretall ønsket at hele avhøret skulle vises.  

54."For den trette fagdommeren som hører sitt 26 tilrettelagte avhør på 3 år vil gjerne spole 

forbi de her og komme til poenget, kom nå til poenget liksom. Og vi stresses på tidsbruk, og vi 

leter etter plasser å skjære ned på, og det er lett å tenke at det her er 20 minutter med akkurat 

det samme som det var i forrige sak jeg hadde med tilrettelagt avhør." 

Flere av dommerne redegjorde for hvordan de aktivt forholdt seg til barnets forklaring. Flere 

beskrev hvordan de gjorde notater i utskriften underveis, samt at de kunne be aktor om å få 

enkelte deler av avhøret spilt på nytt, for eksempel om uttalelser fra barnet de mente var 

ekstra sentrale. Et mindretall av dommerne oppgav at de i tillegg ba om å få opptaket av 

avhøret med seg etter at det var vist, slik at de hadde mulighet til å se sentrale deler på nytt, 

gjerne da sammen med meddommerne i saken. Denne dommeren beskriver en aktiv 

tilnærming til det tilrettelagte avhøret som bevis:  

55."Jeg vet ikke hvor vanlig det er, men det hender ofte at jeg ber om avspilt på ny sekvenser 

som jeg synes er vanskelig å tyde og tolke ved førstegangs høring og gjennomlesning. For 

egentlig så burde man jo, så viktig som det er, og så mye ressurser og interesser som det 

ligger i det, brukt mer tid på den delen av bevisførselen…" 
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Erkjennelsen av at man burde brukt mer tid på den delen av bevisførselen, er viktig. Selv om 

kun et mindretall av dommerne i denne studien ga uttrykk for det samme, opplevde jeg 

allikevel en åpenhet om at det trolig finnes et forbedringspotensiale i hvordan barnets 

forklaring ble lagt frem som bevis. Et spørsmål som ble stilt i flere av intervjuene, handlet om 

dommeren anså det som hensiktsmessig at det ble sagt noe om hva et tilrettelagt avhør var, 

herunder fremgangsmåte, avhørsmodell og hensikten med måten avhøret var lagt opp på. De 

langt fleste dommerne mente at de selv ikke hadde behov for noen slik gjennomgang før et 

tilrettelagt avhør ble vist, men flere erkjente at meddommere nok ikke alltid hadde 

tilstrekkelig kunnskap til å forstå fullt ut hva de så. Omtrent halvparten av de spurte mente 

dommeren selv kunne redegjøre for hva et tilrettelagt avhør var, noen av dem fortalte at de 

gjorde det allerede, den øvrige halvparten foreslo at aktor kunne gjøre det.  Følgende sitater er 

representative for de ulike svarene på dette temaet.  

56."Det hender jo at du har nye meddommere, som på en måte aldri har vært borti det før. 

Men da tenker jeg at det også oppgaven til dommeren å forklare det til meddommerne. Vi har 

jo en kort samtale med meddommer før vi går i retten og hvor vi gjennomgår tiltalen og 

bevisoppgaven. Og står det tilrettelagt avhør der så sier jeg kort om hva det er."  

57."Det er jo ingen selvfølge at meddommerne forstår det hva et tilrettelagt avhør er. Må ha 

som utgangspunkt at de møter blanke… Og et tilrettelagt avhør, det kan jo være litt sånn 

sløvende... Aktor må ha med seg meddommerne altså. Kan ikke stole på at fagdommeren skal 

dra lasset alene."   

58."Aktor kan nok si mer om avhøret og hvordan det er gjennomført og sånn… Ja, jeg tenker 

de ville fått frihet til det i hvert fall i min, når jeg administrerer. Men jeg jeg tror, i de fleste 

sakene så spilles det bare av… Hvis påtale ønsker å vinne frem med saken sin, så tror jeg det 

kunne vært en fordel for dem. Og at det kunne bidratt til sakens opplysning."  

De mangler i bevisførselen som ble beskrevet i kapittel 4.2.1, om hvordan barnet er forberedt, 

hva som skjer før avhøret og barnehuset som ikke dokumenteres på film, er temaer avhører 

som hovedregel vil være den beste til å redegjøre for. Dommerne hadde få erfaringer med at 

avhører ble stevnet som vitne, og de fleste virket også å være skeptiske til en slik løsning. De 

var opptatt tidsbruk og effektivitet, og de fleste foreslo derfor at aktor i større grad kunne 

redegjøre for dette.   
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59."Egentlig så skal det jo skje gjennom en form for vitneførsel …, men, jeg er pragmatiker så 

jeg er ikke så redd for at aktor kan redegjøre kort for det, og det er jo også, man kan jo si at 

det er kjensgjerninger... Det er en kjensgjerning at barnet ble hentet i barnehagen... men det 

er helt sikkert dommere som vil si at her må vi ha vitneførsel." 

I omtrent halvparten av intervjuene ble det stilt oppfølgingsspørsmål om hvor langt en aktor 

hadde anledning til å gå i å redegjøre for det tilrettelagte avhøret, herunder vise til forskning 

som ble ansett som relevant for forståelsen av avhøret. De langt fleste av de spurte ga uttrykk 

for at aktor har mer å gå på enn det de benytter seg av i dag. Samtidig oppsto nye spørsmål 

om dette underveis i flere av resonnementene, blant annet når i rettssaken aktor eventuelt 

kunne gjøre det. Følgende sitat viser et slikt resonnement: 

60."Langt, synes jeg. Kan ikke ha en dag med bare det, altså forelesning nødvendigvis, men 

så er spørsmålet er, ja er det prosedyre, straff eller en del av bevisførselen? Jeg tror jeg 

kanskje jeg ville tatt det, for sikkerhets skyld under... ja, si det, det har jeg ikke tenkt på, men 

altså, jeg bare tenker at når man bygger opp en prosedyre, så – så tror nok jeg ville tatt det 

under prosedyren ja. Det jo naturlig, for du skal jo gå inn og vurdere bevisene, og ikke bare 

legge dem fram. Det er ikke bevis som sådan… Dette er jo, ikke sant, du skal ha med deg den 

som, altså lytteren på det som sies. Du må bygge opp det, og da tror jeg det er rett å støtte seg 

også på forskning og sånn. Så aktor må ta litt plass rett og slett, på det."   

Flere dommere var enige med den over siterte dommeren, mens andre var tydelige på at det er 

en grense for hvor langt aktor kan gå. Trolig vil det være opp til den enkelte dommer å 

avgjøre dette, og derfor ulik praksis fra sak til sak.   

En dommer hadde noe erfaring med at aktor eller forsvarer i rettsaker har vist til forskning, og 

i dette sitatet fremkommer det flere ting – at den forskning som legges frem må være 

allmenngyldig og relevant, samt at det er utfordrende for dommeren å ha for liten kunnskap 

om fagområdet til å kunne vite om den faktisk er det.  

61."Jeg har opplevd at aktor eller forsvarer har henvist til forskning, også er det sånn at når 

forskning er mer enn to år gammel på noe av det her, så blir jeg skeptisk fordi at det skjer så 

mye, det kommer hele tiden så mange nye kunnskaper om dette her… Og jeg blir i hvert fall 

ikke trygg på min egen kompetanse når det kommer til at jeg får i retten presentert 

forskningsmateriale. Det kan være et utskudd av en forsker som sier noe, mens det store, på 
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en måte fagmiljøet mener noe annet for alt jeg vet. Så jeg må jo sikre meg at det er oppdatert 

og anerkjent forskning vi står overfor. Og det er både krevende og til tider nesten umulig. Vi 

skal skrive dom og den skal være ferdig i løpet av 3 dager helst…" 

4.3 Kompetanse og kunnskapsgrunnlag 

4.3.1 Lite eller ingen opplæring  

Alle dommere innehar selvsagt den juridiske kompetanse som kreves for å kunne utøve sitt 

yrke. De er spesialister på generell jus, vil ha erfaring med å dømme bevis, og i tillegg vil 

avgjørelser som tas bygge på dommernes alminnelige erfaring. (Løvli, 2015). Dommerne i 

utvalget ble ikke stilt direkte spørsmål om den delen av sin kompetanse, men de ble utfordret 

til å sette ord på den delen av sitt virke ved å bli bedt om å redegjøre for utfordringer ved 

bevisvurdering i saker med små barn.   

De spørsmål dommerne ble stilt om opplæring og kompetanse, omhandlet kunnskap om barns 

utvikling og vitnepsykologi knyttet til barn generelt og i førskolealder spesielt. I tillegg ble 

det undersøkt hvilken kunnskap de hadde om den avhørsmetodikk som ligger til grunn for 

politiets avhør av barn, - nærmere omhandlet under kapittel 4.4.  

De fleste dommerne i studien har deltatt på minst en intern fagdag ved domstolen. Det ble 

nevnt et «introduksjons- eller startkurs» for dommere, som for noen av dommerne ble 

gjennomført for mange år siden. Ut fra beskrivelser av innholdet tyder det på at dette kurset er 

en innføring av vitnepsykologi generelt, med fokus på vitneforklaring som bevis og 

utfordringer knyttet til det. Noe oppmerksomhet virker også å ha vært rettet mot barn som 

vitner, uten at noen av dommerne husket at barn i førskolealder var nevnt spesielt. Noen av 

dommerne nevnte at startkurset også omhandlet barnevern- og barnelovsaker, og at 

kunnskapen derfra var overførbar også til straffesaksbehandlingen.   

Flere av dommerne arbeider ved domstoler som har årlige fagsamlinger for sine dommere, 

hvor barn i domstolen har vært et tema de siste årene. En dommer arbeidet ved en domstol 

hvor kompetanseheving ikke var prioritert, og hvor faglige diskusjoner som denne dommeren 

opplevde som svært viktige for deling av erfaringer og kunnskap, kom i stand mer eller 

mindre tilfeldig og gjerne i lunsjen. Det virker å være relativt store forskjeller.  
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4.3.2 Relevant erfaring  

Halvparten av dommerne har selv ledet dommeravhør. De beskrev dette som nyttig erfaring, 

både for sin forståelse av avhørsmetodikken som blir benyttet ved avhør av barn, og fordi de 

også som ansvarlig for dommerne fikk se mange barn i ulik alder, og lytte til deres ulike 

beskrivelser av vold og seksuelle overgrep. Endringen fra dommeravhør til tilrettelagte avhør 

i oktober 2015, førte til at dommeren ikke lenger skulle lede politiets avhør av barn. Dermed 

ligger erfaringen som leder av dommeravhør allerede noen år tilbake i tid. Ingen av 

dommerne reflekterte rundt denne endringen, og om de ved å ikke lenger være tilstede under 

avhøret mistet en god mulighet til blant annet å være tettere på metodeutviklingen. Kun en 

dommer ga uttrykk for skepsis til endringen, men da begrunnet i en bekymring for om det 

ville gå ut over kvaliteten på avhørene.  

Flere av dommerne nevnte at de også dømmer i barnevernssaker – hvor de ikke sjeldent ser 

tilrettelagte avhør av barn fra straffesaker barnevernet har fått tilgang på til bruk i sin 

saksbehandling. Det kan også være saker som er henlagt av politiet, men hvor barnevernet 

ønsker å vise frem barnets forklaring fordi den har betydning for deres egen bevisføring. De 

dømmer også i saker etter barnelovssakene, i tvistesaker hvor foreldre ikke er enige om hvor 

barna skal bo etter et brudd, og hvor domstolen må avgjøre dette. I slike saker, ser og hører 

dommere mange barn, som også gir dem erfaring i å forstå barns forklaringer. Som regel 

benyttes sakkyndig til å snakke med barn i disse sakene, men dommeren har også anledning 

til å gjennomføre barnesamtalen selv. Vanlig praksis er at barn høres fra de har fylt 7 år, og 

selv om også yngre barn skal gis anledning til å si sin mening, var det kun en dommer som 

hadde behandlet en sak hvor det var gjort. Det gjaldt et barn på 4 år, som var blitt snakket 

med av en sakkyndig, som igjen redegjorde for samtalen for retten.  

Tre av dommerne har tidligere jobbet i påtalemyndigheten. En av disse hadde i tillegg 

erfaring som kommuneadvokat hvor han hadde vært barnevernets juridiske representant i 

forbindelse med barnevernssaker i retten. Alle tre anså denne bakgrunnen som relevant 

erfaringskompetanse for den jobben de gjorde som dommer i saker om vold og overgrep mot 

barn i dag. En av dem kjente også til sekvensielle avhør fra sin tid i påtalemyndigheten.  

Flere trakk frem det å ha barn og barnebarn som en erfaring i livet som gjør dem bedre rustet 

til å behandle saker som handler om barn i domstolen. En dommer, som ikke har egne barn, 

mente det var en styrke fordi det trolig var enklere å assosiere seg med foreldrene dersom man 

har barn selv og dermed kanskje ikke alltid ha alt fokus på barnet og barnets forklaring.    
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4.3.3 Få saker og lite erfaring med de yngste barna 

Dommerne ble innledningsvis i intervjuet spurt om hvor mange saker med barn under 7 år de 

husket å ha hatt til behandling. Ingen førte noen oversikt over sakene de hadde vært dommere 

i, så svarene bar preg av stor usikkerhet. Sakene dommerne behandler i retten er mange, og 

særlig saker som vold og overgrep mot barn, beskrives av flere av de intervjuede dommerne 

som krevende, med et ønske om å legge dem bak seg når dommen er skrevet og saken 

avsluttet. 

De fleste dommerne i utvalget hadde også erfaring fra barnevernsaker og tvistesaker etter 

barneloven, men også der var barna i all hovedsak over 7 år.    

Det kan allikevel leses ut av tallene at antall straffesaker med barn under 7 år den enkelte 

dommer har hatt til behandling, er få. Den erfaringen dommerne i studien har opparbeidet seg 

med å bevisvurdere saker med de yngste barna, er dermed liten.  

4.3.4 Usikkerhet 

Et fåtall av dommerne erkjente at de var usikre når de skulle bedømme saker hvor barn i 

førskolealder var involvert. En dommer kan med disse to uttalelsene representere denne 

usikkerheten, knyttet til manglende evne til å argumentere for sin tvil eller sitt syn overfor 

meddommere, forsvarer eller andre av rettens aktører:  

62."Av og til kommer det uttalelser, det kan være fra fagdommere eller det kan være fra 

meddommere hvor de har innvendinger mot det barnet har sagt, og hvor jeg tenker at det er 

jo helt naturlig at barnet formulerer seg på den måten, men så har jeg egentlig ikke noe 

veldig grunnlag, sånn faglig grunnlag for å mene så veldig mye om det. Det blir veldig 

personlig da, ja, hvordan hver og en av oss vurderer det – uten noen spesiell fagkunnskap."   

63."Ofte blir man møtt med, ja, at barnet har en overdreven fantasi, eller seksualisert adferd, 

at det er blitt påvirket av, ja, det kan være omsorgspersonen eller typisk barnevernet... Ja, det 

er gjengangere av anførsler som går igjen og som, ja, hvor jeg gjerne skulle hatt mer 

kunnskap om hvordan barn agerer. Det blir litt sånn, høna eller egget, tenker jeg da, men det 

er jo også ting som jeg har lite kunnskap om." 

En dommer, som også hadde følt på behovet for mer kunnskap knyttet til to saker 

vedkommende husket godt, hadde forsøkt å håndtere sin utrygghet ved å lese.  
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64."Jeg lurer jo på da, om man kan stole på det de sier, og mer rundt det, og liksom – typiske 

fallgruver i forhold til det med barn... Så har jeg prøvd å lese da, litteratur på området og sett 

om de antakelsene som jeg har hatt, om de støttes av litteraturen, altså psykologi og forskning 

på det området... Men det som var et problem for meg i de konkrete sakene, var at jeg var 

usikker på om vi hadde oppdatert litteratur, og det var jeg litt tvilende til..."  

4.3.5 Skulle kunnet mer 

Kun en av de intervjuede dommerne sa at mangel på opplæring om barn, barns utvikling og 

vitnepsykologi knyttet til barn ikke hadde vært noe savn. Dette var en av dommerne med 

lengst erfaring, som begrunnet sitt svar slik: 

65."Det viktigste under enhver omstendighet er å ta de som blir avhørt, enten de er tenåringer 

eller i førskolealder, på alvor. Høre på hva de sier, og mentalisere, det har i hvertfall vært 

min tilnærming."  

De øvrige 13 dommerne ga, mer eller mindre tydelig, uttrykk for at mer kompetanse om barn, 

og spesielt om de yngste barna, hadde vært et savn eller noe de ønsket for fremtiden. 

Refleksjonen rundt kompetansebehovet representeres av disse utvalgte dommernes uttalelser:  

Først to som vel litt motvillig innrømmer at de nok kunne ha hatt mer kompetanse:  

66."Vi har jo den generelle ballasten da, ikke sant. Med ledende spørsmål, åpne, og hvordan 

man skal, altså sånn generell erfaring når det gjelder avhør av folk, ikke sant. Men vi har jo 

ikke noe sånn spesielt tilknytta de minste barna, det har vi ikke... Så det er klart man burde 

hatt et kurs." 

67."Jeg kommer kanskje mer ut med en sånn følelse av at man må vel prøve å finne tak i 

barnet, og det klarer man å gjøre hvis man bruker hodet og det man ellers har som menneske. 

Men jeg har jo etter hvert, og kanskje spesielt med den utviklingen som har vært, skjønt at en 

type kompetanse er viktig."  

Følgende utsagn representerer de som var noe tydeligere på behovet:  

68."Ja, jeg har egentlig tenkt at jeg burde ha kunnet mer om barn i slike settinger altså... at 

jeg burde hatt mer kunnskap om barnepsykologi, alder og modenhet. Hva man kan forvente 

av et barn på 4 år, og et barn på 7 år. Det er ikke nok å ha hatt barn selv i den alderen."  
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69."Om jeg har savnet mer kunnskap? Ubetinget ja! Jeg vet for lite om hva som kan forventes 

av et lite barn." 

Et fåtall av dommerne problematiserte ønsket om kompetanse med et stor fokus på 

effektivitet i domstolen, og at opplæring ble nedprioritert i en hektisk hverdag ved norske 

domstoler, her representert ved en av dem:  

70."Vi driver jo innenfor så mange rettsområder... Det er sikkert mye som kunne vært nyttig 

og interessant, men vi skal jo også avvikle saker og det er ikke lett å få tid til alt i en hektisk 

hverdag."  

Det neste sitatet oppsummerer konsekvensene av mangelfull kompetanse, nemlig ulik 

tolkning og forståelse som igjen gir seg utslag i ulike beslutninger ut fra hvem som treffer 

dem – det blir i stor grad personavhengig.  

71."Jeg tenker av og til altså at det kommer uttalelser, det kan være fra fagdommere eller det 

kan være fra meddommere hvor de har innvendinger mot det barnet har sagt, og hvor jeg 

tenker at det er jo helt naturlig at barnet formulerer seg på den måten, men så har jeg 

egentlig det ikke noe veldig grunnlag, sånn faglig grunnlag for å mene så veldig mye om det. 

Det blir veldig personlig, ja fra hvordan hver og en av oss vurderer det uten noen spesiell 

fagkunnskap." 

4.3.6 Sakkyndighet 

Som en videre refleksjon over dommeres mangelfulle opplæring og kompetanse på avhør av 

små barn, ble sakkyndighet tema som etter hvert dukket opp i svarene fra flere av dommere. 

Temaet fremgikk ikke i intervjuguiden, men det ble fulgt opp når dommere selv nevnte det, 

og også introdusert av der det falt seg naturlig. Sakkyndighet ble dermed et tema i rundt 

halvparten av intervjuene, og de hadde ulike oppfatninger av om sakkyndighet var et godt 

alternativ til sin egne mangelfulle kompetanse, samt om hva en sakkyndig eventuelt burde 

uttale seg om dersom det skulle være nyttig i en bevisvurderingssituasjon.  

Omtrent halvparten av gruppen som snakket om sakkyndighet, var opptatt av at den 

sakkyndige i tilfellet måtte være konkret, og kunne bidra til bedre å forstå det aktuelle barnet 

og dets forklaring.     
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72."I enkelte tilfeller kunne det nok vært en fordel og hatt en ekspert på avhør av barn, en 

psykolog for eksempel, som kunne sagt noe om hva i den forklaringen vi har hørt nå, - hva er 

ganske sikkert selvopplevd eller hva kan være et utslag av påvirkning…Det kunne være til 

hjelp for å vurdere påliteligheten av forklaringene… Nettopp fordi det finnes andre som er 

mer skolerte enn det dommere er." 

73."Hvis man skal ha sakkyndighet, så bør det være på et konkret plan, for å si det sånn... En 

som kjenner barnet, som har sett barnet, som har opplevd barnet, og som kan fortelle om det, 

kombinert med det de vet om barns utvikling. Ikke en helt sånn generell ekspert som kommer 

og sier at barn som er så og så gamle de reagerer sånn, og barn som er så og så gamle 

reagerer sånn. For meg så gir ikke det noe. En sånn generell sakkyndighet, det gir ikke meg 

nok til at jeg tror jeg kan bruke det til noe."  

Den sist siterte dommerens syn støttes av blant annet den neste dommeren, som sammenlignet 

bruken av sakkyndighet i sivile saker med straffesakspraksisen:  

74."Jeg tenker det er litt merkelig at vi pøser på med barnefaglig kompetanse i det sivile 

sporet, mens vi i straffesakssporet… Når vi kommer i retten så får vi presentert det her 

materialet i form av en filmsnutt og en utskrift av avhøret, men det er ingen som på en måte 

egentlig går inn i og gjør en vurdering barnefaglig eller barnepsykologisk av akkurat dette 

barnet. Vi dommere er vant med å bruke... altså slavisk i foreldretvistsaker bruker vi jo 

barnefagkyndige psykologer, og jeg synes det er litt snålt… Og det jeg fremfor alt sitter og 

tenker på at jeg hadde hatt behov for, altså hvordan skal jeg forstå dette utsagnet. Hva må jeg 

legge inn av – på en måte – referanser eller filter når jeg skal tolke dette utsagnet fra dette 

barnet… Altså jeg gjør jo det, det er jeg som har den oppgaven, så jeg gjør jo rent faktisk det, 

og har tilegnet meg noe kunnskap gjennom erfaring, men det kan på mange måter ikke bli nok 

da på et eller annet vis, altså for det at jeg blir jo aldri barnefaglig psykolog… "  

Den øvrige halvdelen av dommerne som snakket om sakkyndighet, representeres av det neste 

sitatet. Denne gruppen mente at eventuell sakkyndighet måtte holde seg på et generelt nivå, 

og ikke konkret knyttet til den aktuelle saken. Den siterte dommerne nevnte oppnevning av 

sakkyndig som et alternativ til at dommeren selv skal lese seg opp selv. Det reflekteres også 

rundt noen dilemmaer ved bruk av sakkyndig, herunder når en forsvareroppnevnt sakkyndig 

vurderer troverdigheten til barn og det skapes noen utfordringer knyttet til det.  
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75."Sakkyndighet er jo en måte, sånn generelt i rettsvesenet, å få tilført kunnskap. Det som 

gjerne blir en utfordring er når du får sakkyndige inn i retten i en konkret sak. Det er veldig 

greit å få på en måte det faglige sånn på generelt grunnlag. Men å knytte opp sakkyndighet 

mot en konkret vurdering, det kan være, ja, litt delte oppfatninger om hvor bra det er. Det 

kommer kanskje mer på spissen hvis forsvarer engasjerer en sakkyndig for å vurdere 

troverdigheten av et barn… så får vi i alle fall en litt balanse i hva som egentlig er sakkyndig 

oppgave og hva som er rettens oppgave da. Og stå for selve bevisvurderingen. Men jeg tror 

de flest dommere og er positivt innstilt til å få sakkyndighet på det generelle. For eksempel for 

å fortelle om barns utvikling. Det kan kanskje være vel så effektivt som at den enkelte dommer 

som da skal sette seg ned og lese seg opp på dette, finne frem i litteraturen sånn på egen 

hånd. Vi har forholdsvis liten tid til å skrive disse dommene og vi har ikke i en sånn 

sammenhengende veldig god tid til selvstudium og i den forstand at du har tid til å lese en hel 

bok eller. Sånn sett få en muntlig konsentrert fremstilling av en sakkyndig som har greie på 

disse tingene det tror jeg er positivt." 

Det motsatte synet, nemlig at det er dommerne selv som må få mer utdanning og at 

oppnevning av en sakkyndig ikke vil være et alternativ til det, fremkommer i dette sitatet:  

76."Jeg tror ikke en sakkyndig er mer egnet til å vurdere troverdighet enn jeg er, eller en nær 

sagt, den klassiske mannen i gata, det tror jeg ikke, men det er mulig at jeg tar feil, det ville jo 

være veldig fint hvis jeg tar feil… Jeg vil heller ønske den kunnskapen som en del av den 

ryggsekken jeg bærer som dommer enn å få den i sånn spesialdesignet til den personen som 

skal si det om en sak som ikke skal på det barnet, men som egentlig går på det barnet. Jeg 

tror at skal vi tenke utdanning, og så må vi tenke utdanning av de som faktisk avgjør. Ikke 

fordi at ikke andre kan ha en rolle i retten og sette i gang tanker hos oss, men jeg tror at det 

er nok der man bør gå."  

Flere dommere tilkjennegir en generell skepsis til oppnevning av sakkyndige, men det neste 

sitatet viser samtidig at de fleste allikevel ser at det i enkelte tilfeller kan være nyttig:  

77."Man må se på den enkelte sak. I noen tilfeller så ville jeg, - måtte jeg uten videre være 

enig med påtalemyndighetens skepsis mot en forsvareroppnevnt sakkyndig i at det er 

vanskelig å få øye på noe annet formål enn å skape tvil for tvilen sin skyld. Så det må 

selvfølgelig ha en saklig bakgrunn og et genuint siktemål i retning av å bedre kvaliteten på 

dommernes avgjørelsesgrunnlag rett og slett." 
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En generell erfaring hos de dommerne i studien som snakket om sakkyndighet, var at det 

sjelden ble oppnevnt sakkyndighet i straffesaker om vold og overgrep mot barn. Flere 

dommere begrunnet sitt standpunkt om at de var tilbakeholdne med å oppnevne sakkyndige 

med effektivitetskrav og økonomi.  

78."Mange saker har en tendens til å ese ut og bli, altså, retten er nok mer opptatt av 

effektivitet og få disse sakene igjennom uten at man skal kunne kanskje utbrodere alle 

anførsler, man kan ikke gå ned i materien på alle anførslene fordi sakene tar for lang tid, da." 

79."Det er jo et litt sånt kostnadsspørsmål oppi her, da… Det er ikke noe sånn, det er ikke noe 

prinsipielt, jeg har ikke noen prinsipielle motforestillinger mot det. Men, om det er 

nødvendig? En eller annen kompetanse for dommerne er jo ekstremt viktig, kanskje heller 

sånn kursing av dommerne kan være mer nyttig enn at man må møte med sakkyndige i alle 

saker. Ja. Jeg er litt redd for at man skal bruke for mye penger i dette her." 

4.4 Vurdering av små barns forklaringer 

4.4.1 Vurdering av avhørene  

De fleste av dommerne mente de hadde en god forståelse av hvordan avhør av barn ble 

gjennomført. De hadde sett mange avhør, både fra retten og en del av dem fra sin tid som 

dommer i dommeravhør. De hadde en formening om at det i starten av avhøret ble snakket 

om andre temaer enn saken for at barnet skulle bli trygt, før man etter hvert tilnærmet seg 

temaet. Flere visste at denne første fasen kalles kontaktetableringsfasen, men kunne ikke 

redegjøre ytterligere for hva som var hensikten med den. På direkte spørsmål om de kjente til 

den avhørsmetoden som blir brukt ved norske barneavhør, var det ingen som visste metodens 

navn (DCM), bakgrunnen for metoden, oppbyggingen av avhøret ut fra navngitte faser i ikke-

tilfeldig rekkefølge, eller innholdet i metoden for øvrig.  

80."Kjennskap til metoden? Altså ikke annet enn at jeg selv, på en måte har tenkt meg frem til 

at dere må ha en metodikk som jeg øyner konturene av når jeg ser et tilrettelagt avhør." 

Kun tre dommere hadde hørt om sekvensielle avhør, men de visste i liten grad hva som skiller 

den modellen fra den "vanlige" avhørsmetoden. Ingen av dommerne hadde noen erfaringer 

med å se sekvensielle avhør vist for retten.  
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Dommerne ble spurt om hvordan avhører, herunder denne "prestasjon" i avhøret, påvirket den 

vurderingen som ble gjort av barnets forklaring. Dette spørsmålet utløste svar som omhandlet 

både dommernes inntrykk av avhør av barn generelt, de delte sine erfaringer og oppfatninger 

av ulike avhørere de hadde sett, og de kom i tillegg mer detaljert inn på hva i avhørene de var 

opptatt av.  

Hovedinntrykket hos dommerne i studien var at avhørene var ganske bra.  Noen nevnte at de 

hadde sett en forbedring de siste årene, blant annet var det færre ledende spørsmål nå enn 

tidligere. En åpen tilnærming i avhøret ble nevnt som viktig.   

Det ble påpekt av flere at avhørene tar lang tid, men de fleste ga også uttrykk for at de forsto 

at det må være sånn.  

81."Mange av disse avhørene tar lang tid, men jeg ser jo at det er nødvendig... Du kan ikke på 

en måte bare trykke på en bryter og nå skal barnet fortelle om sånn og sånn, og det har også 

bevisverdi hvordan man har kommet frem til akkurat det, så det, ja det må ta tid." 

Dommerne hadde stort sett et god inntrykk av avhørerne, men at de varierte – noe var flinkere 

enn andre. Særlig ble evnen til å få kontakt med barnet fremhevet som viktig. Avhørers 

prestasjon og måten avhøret var gjennomført på har betydning for bevisvurderingen. Spesielt 

opptatt var flere av at avhører fremsto som nøytral, ikke var forutinntatt eller tydelig opptatt 

av å få bekreftet en hypotese. Det var også viktig at avhører ikke maste eller presset barnet til 

å svare på spørsmål dersom det åpenbart ikke ønsket det.  

82."Det er ganske stor forskjell, sånn som jeg opplever det, på kvaliteten, og det gjør jo at jeg 

gjør en, i hvert fall ubevisst vurdering, hvis det er en avhørsperson som jeg føler at jeg på en 

måte er trygg på at gjør det på en ordentlig måte, så er det mye lettere for meg å forholde 

meg til avhøret enn hvis jeg ikke synes avhører gjør det noe bra".   

I forlengelse av dommernes oppfatning av avhørene ofte er lange, trakk flere av dem frem 

kontaktetableringsfasen som et eksempel.   

83."Jeg synes fortsatt at de her avhørene er egentlig for lange som fase før du kommer frem 

til det som er viktig, nemlig hva de har vært utsatt for. Altså, jeg synes jo fortsatt det er sånn, -  

Ja, du går i 3. klasse, småskolen ja. Du går i førskole, går i barnehage, ikke sant. Hvem leker 
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du med sammen. Har du fritidsinteresse. Unger blir ganske så lei hele greia. Og så for sent, 

så kommer du inn på det hva du har blitt utsatt for." 

84."Jo mindre barna er, jo vanskeligere er det å holde konsentrasjonen. Og noe av det jeg har 

reagert på er jo hvor mye tid man bruker på kontaktetablering. Man holder på lenge med det 

og til slutt er barnet tomt når man skal gå inn på det saken virkelig gjelder."  

Flere dommere var opptatt av at barnet ikke ble ledet for direkte inn på det temaet det skulle 

forklare seg om, men at avhører hele tiden hadde en åpen tilnærming. Det neste sitatet er 

langt, men beskriver bra flere dommeres oppfatning av hvordan et godt avhør bør legges opp:  

85."Jeg er først og fremst opptatt av at man har en litt åpen inngang på det. De har  jo den 

fasen med kontaktetablering først og så går de inn i en sånn med åpne spørsmål, litt i retning 

av hvordan har du det hjemme, er det sånn og sånn, hvordan er det med mamma og pappa, 

og så på en måte nærme seg det. Jeg er opptatt av at man da ikke stuper rett inn i det man har 

fått melding om fra barnevernet eller andre, altså at man prøver litte grann og få en fri 

forklaring fra barnet. Så må det også avveies, man kan ikke stille åpne spørsmål i en halvtime 

og ikke komme noen vei… Hvis man har stilt ett par åpne spørsmål og så merker at barnet 

svarer på spørsmålene, men ikke noe relatert til det, så snevrer man det liksom ett hakk inn og 

sier «har du fortalt noe til barnehagetante sånn og sånn om hvordan du har det hjemme?» Så 

synes jeg de er ganske flinke der til å ta liksom ett og ett skritt innover sånn at de ikke går rett 

og låser spørsmålet, men at de tar et lite skritt ikke sant og henvender liksom litt til det man 

kanskje har sagt til barnehagetante sånn og sånn eller onkel sånn og sånn. Og så tar man ett 

skritt videre og ett skritt videre til man kommer til barnet skjønner litt eller svarer på det man 

vil. Så det er jeg opptatt av å følge med på… Vi er opptatt av... - ja, at de ikke legger opp til 

en smash til forsvareren ikke sant, med en inngang på avhøret hvor du på en måte legger en 

masse føringer og tilkjennegir at politiet allerede har en oppfatning av hva som har skjedd 

virker det jo som da, det ødelegger mye for et godt avhør."  

Noen av dommerne snakket om viktigheten av at spørsmålene var åpne og at det ble 

tilrettelagt for fri forklaring, og at dette var noe de så etter i avhørene og som hadde 

betydning. 
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86."Jeg vektlegger en fri forklaring uansett om det kommer fra et lite barn eller et 

mellomstort barn eller en voksen holdt jeg på å si. Fordi jo åpnere spørsmålene er, jo mer 

troverdig er det generelt da." 

Samtidig var det flere av dem som forsto at dette ville være vanskelig for små barn, som nok 

vil trenge noen ledetråder for å forstå hva det ønskes en forklaring om.  

87. "Men at små barn må ledes litt mer på vei i retning av det man egentlig lurer på eller det 

barnet har fortalt tidligere eller det som er tema for saken. Det har i hvert fall jeg en viss 

forståelse for."  

Det var flere interessante refleksjoner om spørsmålstyper og kravet om fri forklaring, 

herunder at det å bare stille åpne spørsmål til små barn vil være umulig gjennom et helt avhør, 

samt og at det er forskjell på å legge ordene i munnen på et barn og det å gripe en tråd og lede 

det videre i forklaringen. Videre at barnets svar ville bli vurdere opp mot øvrige bevis, også 

der det kom som svar på et ledende spørsmål. Et par av dommerne ga også uttrykk for at de 

kunne bli skeptiske dersom et barn "for lett og enkelt" kom med en fri fortelling, og at det 

eksempelvis kunne utløse spørsmål om hvor grundig barnet var forberedt til avhøret. Samtidig 

var det enighet om at det vil ha betydning for bevisvurderingen hvordan svar fra barn kom 

frem. Det neste sitatet oppsummerer dette dilemmaet, og konsekvensene av at det er sånn:  

88."Man må jo etter hvert bruke... påminnelser om hva som er opplyst eller opplysninger fra 

avhør – sånne ting, som jeg godt kan forstå at det er naturlig å tenke at ok, hvis jeg ikke 

kommer noen vei med helt, - så må vi kunne det… Og historien kan for all del være like sann 

også i de tilfellene, og det er på en måte beklagelig at det er sånn, for det at det går en hel del 

sannhet i bosset, hadde jeg nær sagt, men det er vanskelig å tenke seg et alternativ at du kan 

bedømme de to situasjonene eller type tilfellene som likeverdige i et bevisperspektiv. Det lar 

seg bare ikke gjøre. Og det betyr jo selvfølgelig at det avgjørende for en saks utfall kan bli det 

konkrete barnets egne forutsetninger for å få frem en sann historie." 

En av dommerne erkjente at det er lett å være den som vurderer og kritiserer et avhør i 

ettertid, og anerkjente at avhørssituasjonen kunne være krevende. Det tas med som en 

passende oppsummering av dette avsnittet, og er et eksempel på den gjennomgående 

respekten jeg opplevde at dommerne hadde for avhørernes kompliserte oppgave.   
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89."Det er mye enklere å sitte på tribunen, og de fleste gode fotballspillerne de sitter på 

tribunen i over 60 år. Så det er litt den rollen vi er i da. Vi ser jo på avhører som sitter der i 

en ganske krevende situasjon, og det er veldig lett å finne feil når man sitter og ser på det her 

i ettertid."  

4.4.2 Synet på små barn som vitner 

Det sitatet jeg velger å innlede dette avsnittet med, inneholder en erkjennelse fra en dommer 

om at man nok i stor grad stiller de samme krav til barns forklaringer som til voksne. 

Samtidig knyttes manglende opplæring og lite bruk av sakkyndighet inn i dette svaret, temaer 

som er nærmere omhandlet i andre avsnitt, men som allikevel tas med her, for 

sammenhengens skyld.   

90."Jeg tror bestemt at vi har en tendens til å anvende mye av de samme kriteriene, når man 

vurderer troverdighet eller pålitelighet av forklaringer, eller egentlig generelt informasjon fra 

barn, som vi vurderer fra voksne. Og da, bevisst eller kanskje like vel så gjerne ubevisst, så er 

det da fort gjort kanskje å trekke den slutningen eller i alle fall legge det på vekten som noe 

som trekker imot, - at det ikke kommer naturlig eller spontant eller som en del av en 

sammenhengende fortelling, men som ofte noe motvillige og stakkato svar på gjentatte 

spørsmål fra forskjellige vinkler. Og altså – det må være en av de tingene man kan få gjort 

mest med gjennom generell opplæring, eller hvor det kunne være god grunn til å ha 

fagkyndige som forklarte dommere at dette må dere være oppmerksomme på... Det har det 

antakeligvis vært for lite av. Man har stolt alt for mye på at dommere vet det som skal til og 

det er vi dessverre ikke veldig gode til. Selv om det har blitt bedre, det skal sies, enn det som 

var tilfellet før, men det er fortsatt en lang vei å gå."  

At fokuset på barn i rettssystemet har blitt bedre de siste årene, beskrives på en god måte av 

denne dommeren:  

91."Det har vært merkbart at barnets rett til å bli hørt er blitt mye viktigere enn det var før, 

altså barnets syn er trukket mye mer frem, og det jo særlig i disse foreldretvistsakene at det 

k0mmer frem, men det blir på en måte, det gjennomsyrer egentlig hele jussen generelt at 

barns rett til å uttale seg, og barns rett til å bli hørt, den, jeg tenker at det på en måte får 

betydning på alle rettsområder, også i straffesaker, det barnet sier og mener at man hører 

mer på det, og legger mer vekt på det enn man kanskje gjorde tidligere."  
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Spørsmålet som primært ble stilt om dette temaet, var om dommerne kunne beskrive 

utfordringer ved bevisvurderingen av små barn som vitner og fornærmet. Det var en 

gjennomgående oppfatning blant dommerne at det å vurdere små barns forklaringer var særlig 

utfordrende. At små barn har kort oppmerksomhetsspenn, manglende ordforråd og 

begrepsforståelse og mangler i forklaringen sin om blant annet juridisk sentrale detaljer ble 

nevnt spesifikt og av flere.    

92."Et lite barn som ikke har så lett for å ordlegge seg og fortelle, og tidfeste og forklare når 

og hvor hen og hvor tid og hva som skjedde, og kanskje høyt og lavt i avhørsrommet, - det er 

litt mer krevende og forholde seg til de sakene. Eller ikke bare litt mer, ganske mye. Mer 

krevende enn for eksempel et barn på 8 år som kan være ganske verbal og flink å ordlegge 

med tanke på hva som har skjedd".  

93."Når det gjelder den juridiske plasseringen av hva som har skjedd så har det veldig stor 

betydning. Om det er en berøring eller om det er en innføring eller, - det har betydning for 

hvilke hylle en skal plassere en straffbar handling på. Og det som kanskje er spesielt 

vanskelig å få tak på når det gjelder små barn er jo, hva har konkret skjedd, når skjedde det? 

Har det skjedd en eller flere ganger? .... og alder og hvis det er noe som har skjedd gjentatte 

ganger over flere år... det kan jo medføre en veldig høy straff."   

En dommer mente at tilnærmingen til små barns forklaring, på tross av noen utfordringer, 

allikevel vil være tilsvarende den tilnærming man bør ha til alle forklaringer i retten:  

94."Altså utfordringen, det er jo først og fremst eller kan i hvert fall være begrenset 

ordforråd... Men utover det så er det, slik jeg ser det, ikke veldig stor forskjell i tilnærmingen. 

For tilnærmingen er jo alltid at du lytter, merker deg hva som blir sagt og så ser du jo for det 

første på forklaringen i seg selv, er den sammenhengende, er den, - inneholder den på en 

måte logiske svakheter, ting som kan virke uforståelig eller uforklarlig eller … Og hvis du har 

da en forklaring som i og for seg virker sannsynlig og det er ikke noe i forklaringen i seg selv 

som vekker mistanke eller som du føler er uforklarlig, eller som du i hvert fall ikke kan finne 

en forklaring på, så blir jo neste ledd å holde den forklaringen opp mot hva alle de andre har 

forklart og eventuelt andre type bevis…"   
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Hovedsvaret på spørsmålet om hvilke elementer i et lite barns forklaring dommerne legger 

særlig vekt på, handlet om barnets adferd i avhøret, herunder hvordan det oppførte seg, 

snakket og om det de sa opplevdes å være i overensstemmelse med adferden.   

95."For meg er det veldig viktig hvordan barnet er, hvordan var det det snakket, var barnet, 

hvordan de formulerer seg, altså et barn som fyker opp og ned urolig, det behøver ikke å være 

noe annet enn at det her er jeg dritt lei av og jeg vil hjem, dessuten har jeg fått lovt is etterpå. 

Men det er noe med når det kommer til de vanskelig, vonde tingene, så tror jeg også barn, og 

små barn, er i stand til å formidle et følelsesuttrykk, som vil være forskjellig, men som er der 

og som... - det er det jeg leter etter, hvis du skjønner hva jeg mener."   

96."Hvis et barn forklarer om det som åpenbart er overgrep og som du ser hele kroppen, 

mimikken, bevegelser og så videre, som underbygger at dette er en selvopplevd historie som 

på en måte sitter i barns, hva skal jeg si, kroppslige hukommelse. For det er veldig ofte det du 

ser når de forklarer seg ved hjelp av armer og bein og ord. Så tenker jeg at det er en så 

tungtveiende omstendighet at da skal det klare andre bevis til før du begynner å sette den til 

side eller bortfortolke den." 

At et barn viser unnvikenhet i avhøret, nevnes av et par av dommerne som et eksempel på at 

barnet tydelig syns temaet er vanskelig å snakke om. Hvis barnet ellers svarer adekvat på 

spørsmål, trekkes det frem som noe som styrker påliteligheten i en forklaring og troen på at 

noe har skjedd. Det at et lite barn i det hele tatt snakker i avhør om seksuelle overgrep, trekkes 

frem av et par av dommerne som en styrke i forklaringen deres i seg selv.  

97."Hvis barnet er fornærmet så tenker man jo i utgangspunktet, hvis du prater om, hvis det 

er seksuelle overgrep, så tenker jeg jo at man umiddelbart stusser hvis et barn begynner å 

snakke om sånne ting som de i utgangspunktet ikke skal ha noen kunnskap om, det styrker 

deres troverdighet... Og hvis det da kan gi detaljer, faktiske detaljer, som det ikke har 

forutsetninger i utgangspunktet til å forstå eller ha erfaring med, så er det et sterkt bevis – det 

er sånn jeg har tenkt."  

Avhør av barn vil alltid være et viktig bevis. I noen saker vil det være mer sentralt i 

bevisbildet, i andre vil det ha mindre betydning. Det avhenger som hovedregel av de andre 

bevisene i saken og styrken i dem. Dette er beskrevet i følgende sitat:   
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98."Vi skal jo alltid i disse sakene ha en totalvurdering av samtlige bevis som blir presentert 

til oss. Og det er klart at i den ene ytterkanten så har kanskje barneavhøret ikke den største 

betydningen i det totale bevisbildet, andre ganger så kan det jo faktisk være meget sentralt, og 

det er klart at jo viktigere vi synes at barneavhøret er, når det gjelder bevisvurderingen, jo 

viktigere er det jo at vi så langt vi makter ikke tolker barnet feil og misforstår barnet, for å si 

det sånn. Så, - det er en veldig sentral ting at når vi vurderer barneavhørene så gjør vi ikke 

det isolert, men sammenholdt med det totale bevisbildet."  

4.4.3 Hva vektlegges som pålitelig informasjon i avhør av små barn 

Ingen av dommerne kjente til noen kriterieliste eller innholdsanalyse for vurdering av barns 

forklaringer, slik tidligere omtalt forskning fra Sverige har vist at domstoler der har benyttet 

seg av. Flere var også kritiske til en slik fremgangsmåte:  

99."Man kan ikke, etter min mening...  selvsagt skal vi vurdere barnets forklaring, for all del, 

men vi kan ikke på en måte isolere forklaringen og vurdere den alene uten at vi samtidig ser 

hen til det øvrige bevisbildet og hva er det saken dreier seg om. Skulle man liksom hatt en 

sånn der vurdering av at - kryss nå av på barnets forklaring, jøss, nå var det mange kryss, da 

MÅ barnets forklaring være sann! For det kan jo da være et annet bevis som nettopp viser at 

dette kan ikke stemme... Sånn at det kan ikke være riktig, rett og slett, at man skal gjøre det på 

den måten."  

Dommerne ble spurt om det var spesifikke ting i et lite barns forklaring de anså som spesielt 

pålitelig eller la særlig vekt på i sin bevisvurdering. En viktig presisering innledningsvis som 

flere av dommerne var tydelige på i sin besvarelse, er at deres svar på hva de anser som særlig 

pålitelig og som gjør at de tror på forklaringen, ikke betyr at de ikke tror på barnet dersom det 

ikke er sånn eller de samme momentene ikke er til stede i et avhør.  

Noen av dommerne beskrev at de var opptatt av det konkrete i barnets forklaring, - detaljer og 

beskrivelser knyttet til en overgrepshendelse som gjorde inntrykk og var overbevisende. Slike 

uttalelser fra barnet var viktigere for helhetsinntrykket enn de delen av avhørene hvor barnet 

ble bedt om å fortelle om detaljer de åpenbart fant for vanskelige, som spørsmål om tidspunkt 

og omfang. 

100."Jeg synes jo, jevnt over, så forteller de ganske masse i disse avhørene. Man kan nesten 

bli litt slått i bakken over hvor masse de forteller, og det blir nesten helt absurd at alt dette 
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skal være diktet opp. Da er det sånn som, en sånn fantasi som er nesten helt uforståelig. Men 

det nok jeg legger vekt på, det er de konkrete tingene som kommer frem. For ofte i disse 

avhørene så kan de være litt, ja ting kan være usammenhengende, det kan være litt vagt. De 

har jo problem med å tidfeste ting, og problem med å beskrive omfanget at ting, det kan man 

kanskje ikke forvente at de på en måte kan i rene ord, forklare til oss omfanget, men, så det 

som jeg tenkte at jeg legger vekt på som det blir de, når det kommer frem de der konkrete 

tingene som ting som for eksempel er en detalj i en voldshendelse… Når det blir så konkret at 

det, kan man liksom ha diktet det opp?... Det er vel de tingene på en måte som på en måte 

fargelegger bildet som gjør at dette må være sant, dette er så konkret at det tiltalte sier om at 

dette aldri har skjedd, det må vi utelukke." 

Konkrete beskrivelser knyttet til hendelser barnet forklarer seg om kan bidra til et 

helhetsinntrykk som gjøre det enklere å legge hele forklaringen til grunn, selv om kan være 

mangler og detaljer som trolig ikke stemmer.  

Flere dommere nevnte at detaljer knyttet til en hendelse var noe de vurderte som en styrke i et 

lite barns forklaring, men de fleste var samtidig innforstått med at dette var et vanskelig krav 

å stille til et lite barn.  

101."Det er jo bra med detaljer altså, men… Det har gjerne gått litt tid fra en hendelse til 

barnet blir avhørt, - i hvilken grad skal man da kreve at det er detaljer. De kan fortelle 

akkurat det som skjedde. De har jo problemer med å tidfeste det, - hva blir 14 dager for en 4 

åring altså. Det er en stund siden. Det er veldig vanskelig."  

Også den neste dommeren er veldig opptatt av detaljene i en forklaring, og er også av 

konsistens i barnets forklaring:  

102."Jeg er veldig opptatt av detaljene i forklaringen til det barnet. Og om det passer, om det 

stemmer overens når det forklarer seg, for de forklarer gjerne innledningsvis litt, ja de 

forklarer om hva som har skjedd, om det straffbare etter hvert, med egne ord, og så får de 

oppfølgingsspørsmål... og jeg er veldig opptatt av at det der må stemme ganske godt, - 

detaljene i de forklaringene der..."  

At barnet er konsekvente i forklaringen sin ble, i tillegg til av dommeren over, også nevnt av 

et par andre dommere som sentrale ting de så etter. Forklaringene barnet har gitt tidligere 

sammenlignes med den i avhøret, og bør være så lik som mulig.   



64 

 

Det at små barn beskriver handlinger nettopp med sine egne barnslige ord og de begreper de 

kan, trekkes av flere dommere frem som en styrke i forklaringene deres. Følgende dommers 

refleksjoner rundt dette er dekkende for flere av dommerens syn. Dommeren utdypet svaret 

sitt med et eksempel fra en sak.   

103."Hvis de beskriver en handling på en måte som en voksen eller et eldre barn ikke ville 

beskrevet det, men du skjønner veldig godt utfra barnets begrepsapparat hvordan barnet 

opplevde det... I følge tiltalen hadde han ved en anledning ført sin penis inn i munnen på 

barnet og hatt utløsning i hennes munn. Og det barnet sa da var at den personen hadde tisset 

henne i munnen og det var hun helt klar på.... En sånn beskrivelse av det er jo da veldig, hva 

skal jeg si, beskrivende og troverdig for hun hadde antageligvis ikke kommet på dette her av 

seg selv. Det var jo en handling som hun selv også var på en måte rystet over da at noen 

kunne gjøre det mot henne, for det synes hun var veldig ekkelt... veldig ubehagelig, men det 

var ordene hun brukte på det som er barnslig måte å beskrive det på, men likevel veldig 

beskrivende." 

Barnets kroppsspråk og adferd i avhøret er omhandlet i flere av kapitlene. Noen av dommerne 

innførte et tema som er relatert til dette, nemlig at barnet viser hva de har opplevd.  Også i det 

neste sitatet knytter dommeren svaret sitt opp mot en sak.   

104." Jeg husker en sak med en 3 år gammel gutt som hadde blitt voldtatt… Han viste 

hvordan dette var gjennomført med kroppen sin, og det gjør jo ganske sterkt inntrykk, og det 

er helt umulig for meg å tro at en 3-åring kan vise det uten å ha opplevd det. Så det er på en 

måte det som underbygger det som kommer muntlig da. Hvordan dette ble gjort og hvordan 

følelsene til dette barnet var på det tidspunktet, det er ganske sterkt, og det er vanskelig å tro 

at det er noe man kan finne på." 

Selv om fri forklaring er noe mange av dommeren fremholdt som noe de generelt la vekt på i 

sin vurdering av barns forklaringer, knyttet noen av dem både erfaringer og refleksjoner til 

dette temaet som er både viktige og interessante. En nevnte en sak hvor to barn ikke klarte å 

fortelle noe før de ble forelagt hva de hadde sagt i barnehagen tidligere, noe dommeren antok 

kunne handle om en lojalitetskonflikt til foreldrene og frykt for konsekvensene ved å fortelle.  
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4.4.4 Hva skaper skepsis 

Det ble også snakket om forhold ved et barns forklaring som kunne skape skepsis hos 

dommerne. Et av slik situasjon kunne oppstå dersom et lite barn fortalte med ord og begreper 

som ikke ble ansett som aldersadekvat.  

105."Når små barn, - når de forteller med ord vi voksne ville ha brukt, da vil jeg med en gang 

bli skeptisk. Altså hvis det dukker opp rare ord som jeg tenker at en unge kanskje ikke 

nødvendigvis bærer på, altså hvis de begynner å bli voksenord – som jeg tenker på som 

voksenord – så må jeg etter beste evne med mine forutsetninger forsøke å reflektere over det." 

Et annet tema som dukket opp i et par av intervjuene, var om barnets fortelling virket å være 

utenatlært.  

106."Hvis det kommer sånn der at det virker utenatlært, ikke sant. Det ville svekket barnets 

forklaring, altså, her det noe - hm, dette var veldig…det her kom veldig kjapt, dette var veldig 

glatt, barnet viser ingen reaksjon og sånn."   

Det siste sitatet i dette avsnittet omhandler ikke direkte hva som skaper skepsis i et lite barns 

forklaring, men heller hva som gjør det særlig utfordrende å skille det man tror på fra det som 

åpenbart ikke være riktig. Det er på mange måter typisk for et lite barn, å fortelle på en måte 

som er naturlig for dem, men som blir så vanskelig å forstå for en voksen. Og enda 

vanskeligere, - å kunne legge til grunn som bevis i en straffesak med strenge beviskrav.  

107."Når jeg ser disse avhørene da, så er det jo ofte barn forteller ting som åpenbart ikke er, 

- ikke kan stemme. Sammen med en del ting som jo absolutt kan stemme. Og da er det klart 

det er vanskelig å vurdere av og til, hvor mye av det de forklarer er selvopplevd og har skjedd 

da, og i og med at det også er ting som ikke er selvopplevd eller kan stemme, så blir man jo 

usikker på hvor mye av det andre, det som faktisk kan stemme, kan man stole på da." 
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5. Drøfting av resultatene  

Jeg har i kapittel 4 synliggjort hvor kompleks dommeres bevisvurdering i straffesaker på 

mange måter er, og hvor mange temaer intervjuene avdekket som relevante for denne 

vurderingen. Jeg vil videre nå gå inn i noen av de områdene og temaene jeg mener har størst 

betydning for best mulig å kunne belyse studiens problemstilling. Noen temaer vil bli drøftet 

grundigere enn andre, det er valg som blant annet er tatt ut fra den tilgjengelige teoretiske 

kunnskapen innenfor de enkelte felt.  

5.1 Bevisvurdering  

Jeg har flere steder i oppgaven beskrevet prinsippet om den frie bevisvurderingen og at det 

innebærer at retten, herunder dommeren, fritt bestemmer hvordan bevisene i saken skal 

vurderes. Dette betyr videre at det er opp til dommeren å vurdere hvilke av de fremlagte bevis 

som er relevante, og hvilken vekt bevisene skal få. Selv om det finnes ulike teoretiske 

modeller for bevisvurdering, er det opp til den enkelte dommer å velge metode.  

Dommerne hadde ulike beskrivelser av det hva de faktisk gjør når de vurderer bevis i en 

straffesak. Ulike beskrivelser, ulik begrepsbruk og forskjellige måter å forklare sin handling 

på, er en naturlig konsekvens av at man ikke har en felles metode. Selv om sentrale 

rettsprinsipper gir klare føringer på hvilke krav som skal oppfylles og hvilke hensyn som må 

tas, vil hvordan bevis tolkes og forstås, samt vektlegges, være personavhengig.  

Det er fristende å trekke paralleller til politiets avhør, hvor det frem til for i underkant av 30 år 

siden heller ikke var noen enhetlig metode for hvordan avhør skulle gjennomføres. Gamst og 

Langballe (2004) utviklet sin dialogiske avhørsmodell tidligere beskrevet i kapittel 2.1. 

gjennom 90-tallet, mens KREATIV-modellen for avhør av voksne ble implementert i norsk 

politi på starten av år 2000 (Rachlew & Fahsing, 2015). Metodene som i dag benyttes ved 

norske politiavhør, er evidensbaserte og har hovedfokuset på å innhente mest mulig pålitelig 

informasjon. Dette i motsetning til tidligere avhørspraksis som i større grad handlet om å få 

bekreftet en hypotese i form av eksempelvis en tilståelse, og hvor avhør som metode i stor 

grad ble lært etter "prøve og feile-metoden" (Bjerknes & Williksen, 2012).  

Når jeg her gjør denne sammenligningen, er det basert på den erfaringen som er gjort innen 

avhørsfaget i Norge disse siste ti-årene om at en felles metode også gir et felles språk. Følges 
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den samme metoden, som i avhør utgjør en prosess delt inn i navngitte faser, vil også 

forståelsen av hverandres oppgaveutførelse bli enklere. Faste begreper, konkrete mål og 

kriterier for de ulike fasene og en "mal" som skal følges, gjør det også enklere å sette ord på 

en utført handling. Mangel på en felles metode, gir lett svar som "det er jo bare noe jeg gjør", 

som flere av dommerne nevnte som deler av sitt svar på hvordan de praktiserer 

bevisvurdering.  

Felles metodeforståelse vil også bli et tema jeg kommer nærmere inn på i drøftingen av 

dommernes kompetanse og kunnskap om avhør av barn og temaer relatert til det, i kapittel 

5.3.  

Jeg velger å definere dommeres ulike metoder og beskrivelser av sin bevisvurdering som et 

funn i denne studien. Funnet bekrefter funnene i Nygards studie omhandlet i avsnitt 2.2.1. At 

dommerne beskriver sin utførelse med ord som "helhetlig vurdering", knytter dette opp mot 

"beviskravet" og er enige om at bevisvurdering er noe annet enn en "ord mot ord-situasjon" 

beror trolig allikevel ikke på en uenighet om hva bevisvurdering faktisk er. Det er bare flere 

veier til samme mål, og vanskelig å si om noen er bedre enn andre. Så vil denne 

observasjonen ikke være oppsiktsvekkende blant juridiske lesere av studien. Derimot er det en 

viktig kunnskap å ha for andre deler av strafferettssystemet, - både som bakteppe for bedre å 

kunne forstå de avgjørelser som treffes av retten, og i forhold til det fokuset den enkelte må ha 

både på etterforsknings- og påtalenivå.  

5.1.1 Vurdering av troverdighet  

Flertallet av de dommerne som i denne studien er referert på sine uttalelser om troverdighet, 

virker å bruke begrepet troverdighet både om personer og om informasjon i en sak. I 

forskningen skilles dette enkelt: Troverdighet handler om person, pålitelighet om forklaring. 

(Magnussen, 2017).  

Begrepet troverdighet handler om vurderingen av om en person snakker sant eller ei, men en 

usann forklaring kan handle om mer enn en bevisst løgn. En person som oppfattes som 

troverdig, kan like fullt lyve. Løgnen kan være bevisst, en sannhet kan av ulike årsaker 

"pyntes på", og en person vil, også i retten og under vitneansvar, kunne fortelle en hendelse 

som objektivt sett ikke er korrekt, men som av ulike grunner er det minnet personen har av en 

hendelse. Den vil dermed være personens subjektive sannhet. En mulig årsak til at en persons 
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minner om en hendelse mer eller mindre kan fravike fra den objektive sannhet, kan være 

påvirkning. En usann forklaring kan være å overdrive ved å trekke inn elementer som 

vedkommende vet ikke er korrekte, eller å unnlate å fortelle alt, - såkalt underrapportering. At 

barn ofte ikke forteller om vold og seksuelle overgrep er omhandlet i kapittel 2.1.  

Vurderingen av hvorvidt en forklaring er korrekt, - om informasjonen er pålitelig, vil i 

etterforsknings- og rettssammenheng gjøres ved at forklaringen vurderes opp mot annen 

informasjon i saken, herunder bevis og øvrige involvertes forklaringer (Magnussen 2017). 

Majoriteten av dommerne ga uttrykk for det samme – at deres vurdering av om et barns 

forklaring var korrekt eller ei ikke kunne avgjøres basert på avhøret alene. Det må ses i 

sammenheng, og "måles" opp mot de øvrige bevisene i saken. Den forståelsen dommerne i 

studien viser om dette temaet, er betryggende sett opp mot at forskning viser at dommere, på 

lik linje med psykologer, politietterforskere og psykiatere, og lekfolk, avgjør troverdighet som 

en tilnærmet 50/50 – altså på et tilfeldighetsnivå. Sjansen for å ta feil er stor, og det som 

vektlegges som troverdig eller ei, er ofte ikke korrekt (Magnussen, 2017).  

5.1.2 Påvirkning 

Dommerne delte seg omtrent to grupper i spørsmålet om små barn er lettere å påvirke enn 

eldre barn og voksne. Flertallet var opptatt av å knyttet spørsmålet om mulig påvirkning til 

samtaler andre har hatt med barna i tiden mellom avdekking og anmeldelse og frem til det 

tilrettelagte avhøret. Som omhandlet i kapittel 2.1, vil små barn kunne gi like pålitelig 

informasjon om hendelser det har opplevd som eldre barn, om enn med mindre detaljer. Det 

er mange studier som støtter synet til den gruppen som mente små barn er lettere påvirkbare 

enn eldre barn, men det er ikke nødvendigvis slik. Barn er veldig forskjellige, noen er av ulike 

grunner enklere å påvirke enn andre.  

Fokuset i strafferettssystemet på at barn er så lette å påvirke har ført til en frykt i praksis 

som nok har vært overdrevet. Barn har fått liten informasjon om at det skal til avhør på 

barnehus og hvorfor, noe som har ført til at mange barn har vært svært utrygge, usikre 

og redde når de har kommet til avhør.  To masteroppgaver (Martinsen, 2017; Berge, 

2018) omhandler nettopp dette. De baserer seg begge på intervjuer med barn og unge 

som har vært på barnehus i avhør hos politiet. I begge studiene gir barna klart uttrykk 

for at de ikke hadde fått nok informasjon om hvorfor de skulle til avhør, og at det ikke 

bare preget dem psykisk, men også førte til at de ga betydelig mindre informasjon i 
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avhør enn hva de kunne ha gjort om informasjonsbehovet hadde vært bedre dekket. At 

manglende informasjon og forståelse skaper utrygge og usikre barn, bekreftes også av 

rapporten "Rett og sikkert for oss" (Forandringsfabrikken Kunnskapssenter, 2019). 

Grunnlaget for rapporten er dybdeintervjuer av 130 barn og unge om sine erfaringer 

med rettssystemet, herunder møtet med barnehus og politi i forbindelse med avhør.  

Nyere forskning viser også at barns pålitelighet kan bevares, og også styrkes, ved at 

noen snakker med dem i forkant av et avhør, - forutsatt at samtalene gjennomføres i tråd 

med anbefalte metoder (Albrechtsen, Stridbeck & Melinder, 2018).  

5.1.3 Forventet adferd  

Når et vitnes adferd er annerledes enn hva vi forventer, for eksempel ved å vise andre 

emosjonelle reaksjoner enn vi oppfatter som passende, leder det til at vitnets troverdighet 

svekkes (Ask & Landström, 2010). Adferd gir ikke noe godt holdepunkt for å avgjøre om 

noen snakker sant eller ei.  

Flere av dommerne i studien bekrefter at barn som gråter vil påvirke deres vurdering av 

forklaringen deres. Dette svaret tilsvarer funn fra et studiet gjort i Norge noen år tilbake 

(Wessel, Magnussen & Melinder, 2013), hvor to grupper ble vist videoopptak av barn 

(skuespillere) som fortalte om henholdsvis vold og seksuelle overgrep med ulike 

følelsesmessige uttrykk. Følelsesuttrykkene påvirket i stor grad om barnets historie ble ansett 

som pålitelig eller ei. Barn som gråter ble ansett som mest troverdig, vanskeligst var det å tro 

på barn som var sinte mens de fortalte om vold og overgrep. Forsøksgruppene i dette studiet 

var riktignok ikke dommere, men studien anses allikevel å være relevant.  

Flere tidligere studier har vist at de fleste barn forteller om overgrep de har vært utsatt for på 

en nøytral og rolig måte (Castelli & Goodman, 2014; Sayfan, Mitchell, Goodman, Eisen & 

Qin, 2008).  

5.2 Bevisførselen 

Det er et funn i denne studien at rundt en tredjedel av dommerne har beskrevet konkrete ting 

de har savnet i påtalemyndighetens bevisførsel i saker om små barn. Disse dommernes 



70 

 

tilbakemelding står godt slik de er presentert under kapittel 4.2. De punktene jeg allikevel 

velger å kommentere, er de som angår visningen av det tilrettelagte avhør.  

Dommeren sitert under kapittel 4.2.2, - sitat nr. 53, nevner flere ting som oppleves som 

ganske typisk. Det tilrettelagte avhøret vises for retten, herunder både fagdommere og 

meddommere, uten at det gis noen forklaring på hva et tilrettelagt avhør er, hvilke metode 

som er benyttet eller hvilken kompetanse og erfaring avhører er. Som hovedregel får heller 

ikke retten noen informasjon om hva som har skjedd før avhøret starter, herunder hvordan 

barnet er forberedt eller hva som har skjedd på barnehuset før avhøret starter opp. Det 

tilrettelagte avhøret og barnets forklaring blir på den måten isolert fra den sammenhengen det 

er en del av. Dommerne blir satt til å vurdere et sentralt bevis uten å få presentert det som fra 

en avhørers ståsted anses som helt essensiell informasjon. Det som skjer i forberedelsesfasen 

er påvirket av mange ting, ulike vurderinger gjøres rundt hvor godt barnet skal informeres om 

avhøret og saken i forkant, og uforutsette ting kan skje i tiden før avhøret. Alt dette har en 

innvirkning på de valg avhører, i samarbeid med avhørsleder, tar i den enkelte 

avhørssituasjon. Når den informasjonen mangler i bevisførselen, vil vurderingen av avhøret 

gjøres på et annerledes premissgrunnlag enn det kanskje ville ha blitt dersom informasjon om 

omstendighetene rundt avhøret også var blitt presentert.  

De dommere som ordsetter dette i denne studien, gir en viktig tilbakemelding – kanskje først 

og fremst til påtalemyndigheten. Flere dommerne utfordrer aktor til å "ta mer plass”. De fleste 

mener aktor kan legge frem relevante forskningsartikler av betydning for forståelse av 

avhøret. Men først og fremst utfordres aktor til å gi svar på noen av de spørsmål de har om 

omstendighetene rundt avhøret, nevnt i avsnittet over. Det må finnes andre alternative og mer 

pedagogiske måter å presentere et videoopptak på også i retten enn bare å trykke på "play".  

5.3 Kompetanse og kunnskapsgrunnlag  

Det er et funn i denne studien at majoriteten av de intervjuede dommerne har lite eller ingen 

opplæring om verken barn som vitner eller utviklingspsykologi. Det de har lært om 

vitnepsykologi generelt, er også minimalt. Det klare flertall av de intervjuede dommerne 

ønsker å få mer kunnskap om barn og ga uttrykk for at de i sitt virke har savnet dette. 

Manglende kompetanse skaper usikkerhet, og ulik oppfatning av relevante temaer knyttet til 

det å forstå barns forklaringer kan gi tolkninger det ikke finnes forskningsmessig støtte for.  
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Så er det samtidig sånn at enhver dommer i prinsippet skal behandle alle sakstyper innen 

strafferetten. Det kan derfor vanskelig forventes at dommeren er oppdatert på alle fagområder 

saken involverer, ei heller tid til å sette seg inn i relevant fagkunnskap for den enkelte sak.  

På den annen side er det bred enighet om at små barns forklaringer i en rettslig sammenheng 

er komplekst. Dette er det forsøkt å gjøre noe med på avhørsstadiet, med en bedre tilpasset 

avhørsmetodisk tilnærming (sekvensielle avhør), inkludering av barnefaglig kompetanse fra 

barnehus både før, underveis og etter avhøret, samt krav til særlig kompetanse hos avhører.  

Videre i strafferettskjeden er det derimot ingen kompetansekrav. Avhørsledere anbefales å 

gjennomføre at studie i avhørsledelse ved Politihøgskolen, et studie som ble opprettet i 2017 

og gir 15 studiepoeng. Det vil ta lang tid før alle jurister i politiet som leder tilrettelagte avhør 

har den anbefalte kompetansen. Det stilles heller ingen krav til kompetanse om barn eller 

temaer knyttet til vurdering av barns forklaringer, verken til påtalejurister som skal avgjøre 

om det skal tas ut tiltale i en sak eller ei, eller dommere som skal vurdere de sakene som føres 

for retten.  

I juni 2018 ratifiserte Norge Lanzarotekonvensjonen (2007). Flere av artiklene omhandler 

strafferettssystemet, blant annet artikkel 30 som presiserer at partene ved lovgivning eller på 

annen måte skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at etterforskning og straffeforfølgning 

gjennomføres på en måte som er best for barnet, og med respekt for barns rettigheter. I 

artikkel 36 omhandles domstolsbehandlingen spesielt: "Hver part skal, med behørig respekt 

for reglene om juristers uavhengighet, ved lovgivning eller på annen måte treffe de tiltak som 

er nødvendige for å sikre at alle involverte i saken, særlig dommer, aktor og advokater, kan få 

opplæring om barns rettigheter og seksuell utnytting og seksuelt misbruk av barn."  

Hvilken opplæring norske dommere har om barns rettigheter og seksuelle overgrep, er ikke 

undersøkt i denne studien. Det er allikevel mulig å trekke en slutning om at det å forstå 

hvordan barn forklarer seg om nettopp overgrep, ut i sin alder og forståelse, og i en metodisk 

kontekst som er benyttet for best mulig å ta hensyn til at barnet skal kunne fortelle sin historie 

uten å bli påvirket, vil være en sentral del av den respekt for barns rettigheter som er 

omhandlet i konvensjonen.  

Kolflaath (2015, s. 512) har sitert sorenskriver Nils Dalseide som har uttalt følgende om seg 

selv om sine meddommerkolleger: "Vi dommere har naturligvis de samme psykologiske 
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begrensninger som andre mennesker... Men kunnskap, trening og økt bevissthet om 

psykologiske faktorer kan kanskje sette oss bedre i stand til å treffe rett likevel. Det er som 

regel bedre å basere seg på kunnskap og logikk og en metodisk tilnærming i stedet for 

"synsing"." 

5.3.1 Sakkyndighet 

I spørsmålet om oppnevning av sakkyndighet i straffesaker, enten som en erstatning for 

manglende kunnskap hos dommeren, eller som et supplement, var informantene ikke enige. 

Selv om de fleste av de som snakket om dette temaet var åpne for at sakkyndige kunne 

oppnevnes av og til i saker om små barn, var det uenighet om en sakkyndig burde snakke på 

et generelt eller et konkret nivå.  

En sakkyndig kan engasjeres av påtalemyndigheten under en etterforskning av en straffesak, 

oppnevnes av retten eller føres privat. En slik bistand utenfra kan vurderes som nødvendig i 

saker hvor retten ikke selv har kunnskap til å bedømme bevisene som legges frem på en 

forsvarlig og god nok måte (Løvlie, 2015). En sakkyndig vil kunne bistå med kunnskap om 

teknikker, teorier eller erfaringer retten ikke selv besitter.  

Magnussen (2017) går nærmere inn behovet for å opplyse ikke bare dommeren, men også 

rettens øvrige aktører – som aktor, forsvarer og meddommerne – om oppdatert 

vitnepsykologisk kunnskap. I tillegg til å anbefale en generell skolering av hele systemet, 

nevner også han muligheten for at retten ber en sakkyndig om å gi en innføring i 

vitnepsykologisk kunnskap relatert til generelle spørsmål den aktuelle saken reiser, eller at 

retten ber om en evaluering av aktuelle vitneforklaringer. Her presenteres derfor begge de 

alternativer dommerne selv var inne på.  

Som en følge av prinsippet om fri bevisføring, stilles ikke formelle krav til sakkyndige i form 

av autorisasjonsordninger eller lignende (Løvli, 2015). Med bakgrunn i det samme prinsippet, 

kan partene – påtalemyndigheten og forsvaret – føre private sakkyndige, som ikke er 

oppnevnt av retten.  

Retten har det endelige ansvaret for bevisbedømmelsen, og må av den grunn ta stilling til 

sakkyndiguttalelser. Samtidig skal retten bedømme bevisene etter sin egen frie overveielse 

(Løvli, 2015), og uttalelser fra sakkyndige som går inn i rettens bedømmelse ut fra "rettens 

alminnelige erfaringer så langt det lar seg gjøre" (Løvli, 2015 s. 540), skal avskjæres. Et 
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eksempel på et slikt tema, kan være troverdighetsvurderinger av et barn som har forklart seg i 

et tilrettelagt avhør, noe retten som hovedregel ikke vil ønske at en sakkyndig uttalelser seg 

om fordi de hører inn under den bevisvurdering dommeren selv skal gjøre.  

Løvli (2015) beskriver flere mulige feilkilder til et sakkyndigbevis. Informasjonsgrunnlaget 

for den sakkyndiges arbeid og uttalelser, kan være utilstrekkelig eller mangelfullt. Den 

sakkyndige kan mangle faglig grunnlag for sine slutninger, og misforståelser kan oppstå 

grunnet ulike "språk" og faguttrykk hos de rettslige aktørene og den sakkyndige.  

Behovet for sakkyndig bistand til vurdering av bevis, vil som nevnt være der når dommeren, 

og de øvrige rettslige involverte, mangler nødvendig kunnskap. Dermed vil det også bli 

utfordrende for dommeren å ta stilling til om uttalelser fra sakkyndige, som skal bygge på 

kunnskap om betydelig erfaring innenfor et avgrenset område, holder tilfredsstillende faglig 

standard. (Løvli 2015). Nærmere etterprøving av sakkyndiguttalelser vil i mange tilfeller 

derfor være vanskelig.  

5.4 Vurdering av små barns forklaringer 

Dommernes uttalelser om avhørene, og til dels også av avhørerne, baseres naturligvis på den 

oppfatningen dommerne har om hva et godt avhør er. Den oppfatningen vil de både ha basert 

på de erfaringene en del av dem har fra de ledet dommeravhør. På den tiden var det ikke 

uvanlig at avhører la frem sin disposisjon til avhøret og gjennomgikk sin plan, gjerne forklart 

ut fra fasene i avhørsmodellen. Etter 2015, da påtalejurister overtok dommerens rolle som 

avhørsleder, har dommerne fått en større avstand til avhørene. Denne endringen har nok 

medvirket til at dommerne i mindre grad har klart å følge med på den metodeutviklingen som 

har vært innen avhør av barn. Det at kun et fåtall hadde hørt om sekvensielle avhør, og ingen 

mente å ha sett slike avhør bli vist i retten, er et bevis på det. Mangelen på opplæring om 

metode får dermed enda større konsekvenser, og forskjellene mellom avhørers fremgangsmåte 

i avhør og dommernes forståelse av det som gjøres blir såpass stor at det gir rom for 

feiltolkninger – som igjen påvirker dommerens oppfatning av barnets forklaring som en 

helhet.  

Jeg vil først og fremst diskutere de uttalelsene dommerne har gitt om kontaktetableringsfasen, 

åpen tilnærming i avhør og overgangen fra det nøytrale til det sentrale, fordi det er innenfor 

disse fasene endringene i avhørsmetoden har hatt størst innvirkning.  
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5.4.1 Kontaktetablering  

Målet for denne fasen er å trygge barnet, skape tillit og legge fundamentet for den 

videre samtalen. Basert på en økende bevissthet om at barn også har rett etter 

påtaleinstruksens bestemmelser til å få vite hva det ønskes en forklaring om, vil barnet i 

denne fasen også "gjøres kjent med saken". Vurderinger om hva som skal sies og 

hvordan dette skal gjøres, er nærmere omhandlet under "forberedelsesfasen" i vedlegg 

4. Det vil avhenge av etterforskningstaktiske hensyn og i tillegg hva barnet vet og har 

forstått. Som eksempel kan nevnes saker hvor politiet har vært hjemme hos familien på 

bakgrunn av en melding, møtt og kanskje også snakket med barnet, og tatt med seg den 

mistenkte forelderen til politistasjonen for avhør eller arrest. Der vil avhører kunne 

fortelle barnet at det er den konkrete hendelsen som er utgangspunktet for avhøret, og at 

hun ønsker at barnet skal forklare seg om det som skjedde denne dagen og om hvordan 

det er ellers å være barnet i denne familien.  

Fasen kritiseres for å vare for lenge. En slik erfaring kan både skyldes at ikke alle 

avhørere er like gode til å bruke denne fasen målrettet og godt, og til å gå videre i 

avhøret når kriteriene for fasen er oppfylt. Det kan også ha en betydning at dommerne 

ikke har kunnskap nok om hensikten og betydningen av denne fasen. Flere studier viser 

blant annet at en god kontaktetablering har positiv effekt på korrektheten i barns 

forklaringer (Hershkowitz, Orbach, Lamb, Sternberg & Horowitz, 2006; Leander, 

Granhag & Christianson, 2009).   

5.4.2 Åpen tilnærming og overgangen fra det nøytrale til det sentrale 

Flere dommere var opptatt av at overgangen til den delen av avhøret hvor barnet ble 

oppfordret til å snakke om saken, måtte være så åpen som mulig.  

Barns behov og rett til å få vite hva de er i avhør for, og hvorfor, må balanseres med 

etterforskningsmessige hensyn og med en åpen tilnærming. Hypotesetenking er satt i system 

innen avhørsfaget i Norge de siste årene, det gjelder også for avhør av barn. Barn skal få vite 

nok til å forstå hva det ønskes en forklaring om, men samtidig gis anledning til å velge om og 

hva det selv ønsker å fortelle, og i hvor det vil starte. Hypotesene skal testes ut underveis i 

avhøret, blant annet under sonderingsfasen. Denne utviklingen i metoden var åpenbart ukjent 

for dommerne i denne studien. Dersom dommerne har forventninger til at avhører stiller 

spørsmålet "hva er grunnen til at du er her i dag" i overgangen fra den nøytrale delen til den 
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mer sentrale, vil de trolig ikke lenger kunne finne det.  En avhører vil kunne forklare seg om 

hvilke vurderinger som lå til grunn da valget om hvordan barnet skulle gjøres kjent med 

saken, herunder overgangen mellom fasene innledende prosedyrer til fri fortelling. Dersom 

aktor i saken også var avhørsleder under det tilrettelagte avhøret, vil det kunne forventes at 

også aktor kan redegjøre for dette. Noen vil ha gjort notater om dette i en etterforskningsplan i 

saken, som kan hentes frem for å bedre kunne huske denne prosessen. 

5.4.3 Åpne spørsmål og fri fortelling 

Dommerne i studiet har gjennomgående gode og balanserte refleksjoner rundt disse 

temaene. Majoriteten virker å forstå at åpne spørsmål ikke alltid er mulig, at ikke alle 

barn klarer å fortelle fritt om hendelser de har vært utsatt for, og at dette er særlig 

utfordrende for de yngste barna.  

Det er forskningsmessig og metodisk enighet om at åpne spørsmål og fri fortelling gir 

mest pålitelig informasjon. Når det allikevel ikke alltid lykkes å fremskaffe en fri 

fortelling fra et barn i avhør, kan det ha flere årsaker. Åse Langballe (2007) viser i en 

artikkel som omhandler forholdet mellom frie beretninger og barns pålitelighet til en 

studie av Harter (1999), hvor det fremgår at barn sjelden gir spontane narrativer om 

selvopplevde hendelser av traumatisk karakter. Særlig gjelder det når det oppfordres til 

å fortelle om noe som vekker minner som truer selvfølelsen.  

Dersom det å fortelle om noe som skaper en følelse av stigmatisering, vil det også 

kunne vanskeliggjøre en fri fortelling (Jensen, Gulbrandsen, Mossige, Reichelt & 

Tjersland, 2005). Stadig flere studier dokumenterer at barn heller benekter eller 

underrapporterer om overgrepserfaringer enn å overdrive (Leander, 2010; Steine, Winje, 

Nordhus, Milde, Bjorvatn, Grønli & Pallesen, 2016). Jo yngre barna er, jo mindre er 

sjansen for at de forteller. Er overgriper i nær relasjon, reduseres også sannsynligheten 

for at barn forteller om vold og overgrep (Alaggia, Collin-Vèzina & Lateef, 2017).  

For barn i førskolealder, vil manglende erfaring, forståelse og ordforråd vanskeliggjøre 

en fri fortelling. Barn i den alderen har i tillegg ineffektive strategier for å søke 

informasjon i minnet (Christianson, Engelberg & Holmberg, 1998). Mer fokuserte 

spørsmål, tydeligere invitasjoner til å fortelle og hjelp til å sette en kontekst for hva det 

ønskes en forklaring om, kan bidra til å øke informasjon i avhør av de yngste barna 



76 

 

(Lamb, Hershkowitz,  Orcach & Esplin, 2008). Avhører må forsøke å gjøre også disse 

spørsmålene så åpne som mulig. Lamb et al. (2008) foreslår også å la barnet få tegne 

hendelsen de skal fortelle om, for gjennom det å forsøke å fange opp "nøkler" eller 

stikkord som igjen kan brukes i mer fokuserte invitasjoner til barnet om å fortelle mer.  

5.4.4 Innholdsanalyseverktøy av vitneforklaringer 

I studier fra Sverige som har sett nærmere på domstolens vurderinger av blant annet barn i 

førskolealders forklaringer, henvises til et analyseskjema eller en slags sjekklisten. Der 

fremgår det at en forventning om at en forklaring blant annet skal være lang, koherent, klar, 

detaljert og konsistent (Ernberg, Tidefors & Landström, 2016). Magnussen (2017) henviser til 

et studie av Willèn og Strömvall (2011) som har testet disse kriteriene, og ikke funnet dem 

anvendbare i praksis. Kriteriene beskrives av Magnussen å være delvis basert på svensk 

forskning fra 1960-tallet, delvis på "common sense-psykologi", blant annet om at lange, 

detaljerte og konsistente forklaringer er sanne.  

Det finnes flere metoder for innholdsanalyse, hvorav "Statement Validity Analysis" er mest 

forsket på. Metoden er beregnet på å vurdere påliteligheten av barns forklaringer i 

overgrepssaker (Magnussen, 2017).  

Bruk av analysemodeller for vurdering av påliteligheten i barns forklaring, kan være 

forlokkende. Ingen av modellene vil fullt ut kunne bekrefte om en forklaring er sann eller ei. 

Resultatene av en slik gjennomgang vil dermed uansett måtte være et supplement til de øvrige 

bevisene i saken, og inngå som ett av flere elementer i en totalvurdering (Magnussen, 2017).  

Som nevnt i kapittel 2.1, vil barn utsatt for overgrep generelt ikke gi detaljerte forklaringer 

om hva de har vært utsatt for (Christianson et. al, 2013). Barn i førskolealder tenderer til å gi 

enda færre detaljer i sin forklaring enn eldre barn (Eisen, Qin, Goodman & Davis, 2002).  

At en forklaring er konsistent, er ikke et bevis på at den er korrekt. Minnet endres og kan 

påvirkes, og en historie vil sjelden fortelles helt likt hver gang. Et studie gjort i Norge noen år 

tilbake (Baugerud, Magnussen & Melinder, 2014), viste at barn i alderen 3 – 12 år som ble 

intervjuet først en uke og deretter tre måneder om en akuttplassering av barnevernet, er 

interessant i så måte. Barna fortalte ved andre intervju andre detaljer og aspekter enn ved 

første intervju. Det de fortalte i det andre intervjuet var ikke mindre pålitelig og korrekt selv 

om forklaringene altså ikke var konsistente.  
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6. Oppsummering og konklusjon 

Studiens problemstilling er: Hvordan vurderer dommere avhør av barn i førskolealder som 

bevis i strafferettsbehandling av saker om vold og seksuelle overgrep? Hvilken verdi har 

barnets forklaring som et selvstendig bevis, og hvordan beskrives bevisvurderingsprosessen 

av dommerne?  

For å belyse studiens problemstilling, har jeg intervjuet 14 dommere i ting- og lagmannsrett 

ulike steder i landet.  Dommerne viste i sine besvarelser stor respekt for de minste barna, og 

flertallet ga uttrykk for at deres utgangspunkt er at de tror på barn som forteller om vold og 

seksuelle overgrep i avhør. Små barns forklaringer som bevis ilegges stor verdi, og dommerne 

vurderer avhøret, avhørers prestasjon, elementer i avhøret som måten informasjonen kommer 

frem på og barnets adferd. Avhøret av barnet vil allikevel ikke kunne stå alene som bevis. Det 

strenge beviskravet innenfor strafferetten fordrer et bevisbilde hvor barnets forklaring ses i 

sammenheng med, og hele tiden vurderes opp mot øvrige bevis i saken. En bevisvurdering 

handler ikke om en "ord mot ord-situasjon" og om man blir trodd eller ikke, men en helhetlig 

vurdering av alle bevis med beviskravet som "målestokk". Hele studien bærer preg av at det 

er svært mange momenter og temaer som inngår i dommeres bevisvurdering, og at alt henger 

sammen med alt.  

Et av hovedfunnene i studien er at dommerne har lite eller ingen opplæring om små barn, 

herunder barns utvikling og hva de kan og ikke kan fortelle om ut fra sin alder. De har videre 

lite opplæring om vitnepsykologi generelt og i enda mindre grad om barn. Deres kunnskap og 

forståelse om sentrale vitnepsykologiske begreper og fenomener som troverdighet og 

pålitelighet, påvirkning og forventet adferd hos barn som forteller om vold og overgrep, er 

variabel. De gir til dels motstridene forklaringer på hvordan de forstår dette, og knytter i svært 

liten grad sine svar til forskningsbasert kunnskap. Selv på temaer de har fått noe opplæring, 

for eksempel om barns følelser påvirker deres vurdering av om det snakker sant eller ei, virker 

ikke kunnskapen å være fullt ut integrert i dommernes forståelse av fenomenet. Studien 

bekrefter langt på vei den tidligere presentert gjennomgangen Likestillingssenteret og 

Barneombudet gjorde i 2000, hvor det fremgikk at kunnskap om barns utvikling og 

aldersmessige forutsetninger for å være troverdige vitner i en straffesak, var lite synlige i de 

gjennomgåtte dommene. Min studie viser allikevel et grunnleggende respektfullt syn på små 
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barn som vitner, og viktige nyanseringer i dommernes svar som gir grunnlag for å anta at det 

har vært en forbedring siden 2000.  

Ingen av dommerne i denne studien hadde hørt om noen kriterieliste eller metode for 

vurdering av påliteligheten i forklaringer som den domstoler i Sverige har benyttet seg av. 

Elementer i en forklaring som detaljer, sammenhengende forklaring og konsistens, ble 

allikevel av flere trukket frem som noe de la særlig vekt på. Selv om mange nyanserte dette 

og mente de ikke stilte de samme krav til et lite barns forklaring som til eldre, er det allikevel 

grunnlag i besvarelsene i studien til å anta at kravene til små barn gjennomsnittlig er høyere 

enn hva mange førskolebarn evner å oppfylle.  

Det defineres også som et funn at dommerne har ulike metode for, og beskrivelser av sin 

bevisvurdering. Prinsippet om fri bevisvurdering forklarer dette, men det vanskeliggjør 

forståelsen av hvordan bevisvurdering faktisk foregår. Det gir videre grunn til å anta at ulik 

kompetanse om elementer beskrevet i studien vil kunne føre til ulik vekting av bevis, og at 

den helhetlige vurderingen vil få ulike utslag basert på ikke bare kompetanse, men også 

holdninger. Selv med entydige rettsprinsipper alle skal følge, vil utfallet av saken kunne være 

personavhengig. Det er nok ikke et oppsiktsvekkende funn i juridiske kretser, og dette er også 

tidligere beskrevet av forskere. I praksis bør det få betydning for påtalemyndighetens 

fremlegging av bevis, hvor det i større grad enn i dag bør legges opp til å forklare 

omstendighetene rundt et tilrettelagt avhør når det skal vises for retten.  

Dette har en sammenheng med studiens tredje funn, nemlig at barns forklaringer som vises 

for retten som regel vises ved at det bare spilles av. Flere dommere etterlyser mer informasjon 

om hva som har skjedd både før og under avhøret. Hvordan barnet er forberedt trekkes frem, 

hvordan det kom til barnehuset og hvem som fulgte, hva som har skjedd på barnehuset før 

avhøret starter, samt hva som har skjedd i pausene som tas i avhøret. De fleste dommerne 

ønsker at aktor skal legge frem den type opplysninger, og er opptatt av at det ikke må ta for 

mye tid. Effektivitet og tidspress i straffesaksavviklingen trekkes inn av flere av dommerne 

ved ulike anledninger i intervjuene.  

Et fjerde funn er at dommerne i liten grad har kunnskap om den avhørsmetoden som brukes 

ved avhør av barn. De går allikevel langt i vurdere både avhøret som en helhet, avhørers 

prestasjon og kommunikasjon, innholdet i barnets forklaring og hvordan informasjonen har 

kommet frem. Det gjør de selvsagt i reelle saker, og i intervjuene i denne studien. Den 
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forståelsen av avhørsmetoden er for mange av dommerne basert på det de har lært ved selv å 

lede dommeravhør, en ordning som ble endret i 2015. Metodeutviklingen og endringer i 

avhørsmetoden som har skjedd de siste årene, er ukjent for domstolen. Det gjelder særlig det 

at barn i større grad enn tidligere blir gjort kjent med at de skal i avhør og hvorfor, både i 

forberedelsesfasen og innledningsvis i avhøret. Det er en juridisk rettighet også barn har som 

tidligere har vært ignorert av vitnepsykologiske hensyn. Ved at barn får mer informasjon, 

gjøres avhørssituasjonen mer forutsigbar. Barnefaglige hensyn ivaretas i større grad, og barn 

blir tryggere. Denne endringen er svært sentral i opplæring og veiledning av avhørere, og 

manglende kunnskap om dette gir grunnlag for misforståelse hos dem som skal vurdere 

avhøret i ettertid. Ei heller var den avhørsmodellen som er utviklet og brukes ved avhør av 

barn i førskolealder, kjent for mer enn et fåtall av dommerne. Ingen husket å ha sett 

sekvensielle avhør vist for retten.  

Strafferettsbehandling av barn i førskolealder anses som en kompleks og svært utfordrende 

oppgave. Små barn vil aldri kunne opplyse sin egen sak godt nok ut fra juridiske krav og med 

vitnepsykologisk optimale forklaringer. Det er vi voksne som må tilpasse oss barnas nivå. Det 

er det fokus på, opplæring i, og en egen metodisk tilrettelegging for, på avhørstidspunktet. 

Skal de yngste barnas forklaringer forstås videre i strafferettssystemet, må også de som 

behandler sakene der ha fokus på og opplæring i hva små barn kan formidle og hvordan de 

best mulig kan forstås. Dette kan enten gjøres ved at de som skal vurdere og treffe 

beslutninger selv får nødvendig kompetanse, eller at kunnskap hentes inn, for eksempel ved 

oppnevning av en sakkyndig.  

Barn har rett til å bli sett og hørt i saker om angår dem. Den rettigheten blir i stadig økende 

grad ivaretatt i strafferettssystemet. Skal deres forklaring bli ilagt den vekt barn de har rett på, 

og skal beslutninger som tas bli så korrekte som mulig, må barns forklaringer også bli forstått. 

Det krever kompetanse, noe både enkeltpersoner og systemet har ansvar for å tilegne seg og 

tilrettelegge for. Gjøres ikke det, ytes ikke små barn i strafferettssystemet den rettssikkerhet 

de har krav på.  

Jeg avslutter med en tankevekkende uttalelse fra en av dommerne i studien: "Det er et godt 

stykke igjen før vi er i stand til, om ikke fullt, så i hvert fall på aller best mulig måte klarer å 

yte rettferdighet til de som ikke fullt ut kan fekte for seg selv."  

 



81 

 

 



82 

 

7. Litteraturliste 

Advokatforeningen (u.å.). Retningslinjer for forsvarere. Hentet 6.april 2019 fra  

https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/retningslinjer-for-

forsvarere/#Forsvarerens_oppgaver_i_retten 

 

Album, D., Hansen, M.N. & Widerberg, K. Metodene våre. Eksempler fra 

 samfunnsvitenskapelig forskning. Oslo: Universitetsforlaget. 

  

Alaggia, R., Collin-Vézina, D., & Lateef, R. (2017). Facilitators and barriers to child sexual  

abuse (CSA) disclosures: A research update (2000–2016). Trauma, Violence, & 

Abuse. https://doi.org/10.1177/1524838017697312 

  

Albrechtsen, M., Stridbeck, U. & Melinder, A. (2018). Førsamtaler på godt og vondt:  

 Effekter på senere tilrettelagte avhør i lys av vitnepsykologisk forskning. Tidsskrift for  

 familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 16 (nr. 4), 337-351.  

 

Andenæs, J. (2009). Norsk straffeprosess 4. utgave. Samlet utgave ved Tor-Geir Myhrer.  

 Oslo: Universitetsforlaget.  

 

Ask, K. & Landström, S. (2010). Why emotions matter: Expectancy violation and affective  

 response mediate the emotional victim effect. Law and Human Behavior, 34, 392-401.  

 http://dx.doi.org/10.1007/s10979-009-9208-6 

 

Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (2010). Kvalitative metoder. En Grundbog. København:  

 Hans Reitzels Forlag.  

 

Bakketeig, E. & Hennum, R.H. (2014). Staus 15 år etter: Hva bestemmer utfallet av saker om  

 seksuelle overgrep mot barn? I L. Finstad & H.M. Lomell (red.), Motmæle. En  

 antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen (s.21-38). Novus Forlag.   

 

Baugerud, G.A., Magnussen, S. & Melinder, A. (2014). High accuracy but low consistency in  

children`s long-term recall of a real-life stressful event. Journal of Experimental Child 

Psychology, 126, 357-368. http://dx.doi.org/10.1016.j.ecp.2014.05.009  

ttps://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/retningslinjer-for-f
ttps://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/retningslinjer-for-f
https://doi.org/10.1177/1524838017697312
http://dx.doi.org/10.1016.j.ecp.2014.05.009


83 

 

 

Berget, G. (2018). Hvem skal jeg snakke sant for? Opplevelsen av avhør på Statens barnehus 

 og etterpå. (Mastergradsavhandling). Oslo: Universitetet i Oslo. 

  

Bjerknes, O.T. & Williksen, E. (2010). Politirapport. (3. utgave). Høvik: Vett & Viten.  

 

Brewer, K.D., Rowe, D.M., & Brewer, D.D. (1997). Factors related to presecution of child  

 sexual abuse cases. Journal of Child Sexual Abuse: Research, Treatment and Program  

 Innovations for Victims, Survivors and Offenders, 6, 91-111.  

 http://dx.doi.org/10.1300/J070v06n01_07  

 

Bunting, L. (2008). Sexual offences against children: An exploration of attrition in the  

 Northern Ireland criminal system. Child Abuse & Neglect, 32, 1109-1118. 

 http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2008.09.002  

 

Carnes, C.N., Wilson, C. & Nelson-Gardell, D. (1999). Extended forensic evalueration when  

sexual abuse is suspected: A model and preliminary data. Child Maltreatment 4 (3), 

242-254.  

 

Castelli, P. & Goodman, G.S. (2014). Children`s perceived emotional behavior at disclosure  

and prosecutors`evaluations. Child Abuse & Negect, 38 (9), 1521-1532.                   

http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2014.02.010 

 

Ceci, S.J. & Bruck, M. (1993). Suggestibilty of the child witness: A historical review and 

 synthesis. Psychological Bulletin, 113, 403-439.  

 http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.113.3.403  

 

Ceci, S.J. & Bruck, M. (1995). Jeopardy in the courtroom: A scientific analysis of children`s  

 testimony. Washington DC: American Psyhological Association.  

 

Christianson, S.Å. (2004). Traumatiska minnen. Borås: Natur och Kultur.  

 

Christianson, S.Å, Engelberg, E. & Holmberg, U. (1998). Avanserad förhörs- och  

http://dx.doi.org/10.1300/J070v06n01_07
http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2008.09.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2014.02.010
http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.113.3.403


84 

 

 intervjumetodik. Borås: Natur och Kultur.  

 

Christianson, S.Å., Azad, A., Leander, L. & Selenius, H. (2013). Children as witnesess to 

 homocidal violence: What they remember and report. Psychiatry, Psychology and  

 Law, 20, 366-383. http://dx.doi.org/10.1080/13218719.2012.692930  

 

Davik, T. & Langballe, Å. (2013). Du får gjøre så godt du kan – utfordringer og dilemmaer  

 ved avhør av barn i førskolelalder. Lov og rett, 53 (nr. 1), 3-20.  

 

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK). (1950). Hentet 5. april 2019 fra  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/den-europeiske-

menneskerettighetskonvens/id88366/ 

 

Diesen, C., & Diesen, E.F. (2009). Övergrepp mot kvinnor och barn: Den rättsliga 

 handteringen. Stockholm: Norstedts Juridik.  

 

Eide, E. (2016). Bevisvurdering. Usikkerhet og sannsynlighet. Oslo: Cappelen Damm  

 Akademisk.  

 

Eisen, M.L., Qin, J., Goodman, G.S. & Davis, S.L. (2002). Memory and suggestibility in  

maltreated children: Age, stress, arousal, dissociation and psychopathology. Journal of 

Experimental Child Psychology, 83, 167-212.                                

http://dx.doi.org/10.1016/s0022-0965(02)00126-1  

 

Ernberg, E. & Landström, S. (2016). To prosecute or not to prosecute: Law students`  

 judicial decisions in CSA cases. Scandinavian Journal of Psychology, 57, 30-35. 

 http://dx.doi.org/10.111/sjop.12261  

 

Ernberg, E., Tidefors, I. & Landström, S. (2016). Presecutors` reflecions on sexually abused  

 preschoolers and their ability to stand trial. Child Abuse & Neglect, 57, 21-29. 

 http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2016.06.001  

 

Faller, K.C., Cordisco-Steel, L. & Nelson-Gardell, D. (2010). Allegations of sexual abuse of a  

http://dx.doi.org/10.1080/13218719.2012.692930
ttps://www.regjeringen.no/no/dokumenter/den-europeiske-m
ttps://www.regjeringen.no/no/dokumenter/den-europeiske-m
http://dx.doi.org/10.1016/s0022-0965(02)00126-1
http://dx.doi.org/10.111/sjop.12261
http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2016.06.001


85 

 

child:  What to do when a single forensic interview isn`t enough. Journal of Child 

Sexual Abuse 19 (5), 572-589. 

  

Forandringsfabrikken (2019). Rett og sikkert for oss. Oslo: Forandringsfabrikken  

 Kunnskapssenter.  

 

Gamst, K. (2017). Profesjonelle barnesamtaler. Å ta barn på alvor (2. utgave). Oslo:  

 Universitetsforlaget.  

 

Gamst, K.T. & Langballe, Å. (2004). Barn som vitner: En empirisk og teoretisk studie av  

 kommunikasjonen mellom avhører og barn i dommeravhør; Utvikling av en  

 avhørsmetodisk tilnærming. Doktoravhandling, institutt for spesialpedagogikk.  

 Universitetet i Oslo.  

 

Goodman, G.S. & Melinder, A. (2007). Child witness research and forensic interviews 

 of young children: a review. Legal and Criminological Psychology,12, 1-19.  

 doi: 10.1348/135532506X156620.  

 

Goodman, G.S., Ghetti, S., Quas, J.A., Edelstein, R.S., Alexander, K.W., Redlich, A.D.,  

 Cordon, I.M. & Jones, D.P.H. (2003). A prospective study of memory for child 

 abuse. New findings relevant to the repressed-memory controversy. Psychological  

 Science, 14, 113-118.  

 

Goodman, G.S., Goldfarb, D.A., Chong, J.Y. & Goodman-Shaver, P.H. (2014). Children`s  

eyewitness memory: The influence of cognitive and socio-emotional factors. Roger 

Williams University Law Review, 19, 476-512.  

 

Hershkowitz, I., Orbach, Y., Lamb, M.E., Sternberg, K.J. & Horowitz, D. (2006). Dynamics  

of forensic interviews with suspected abuse victims who do not disclose abuse. Child 

Abuse and Neglect, 30, 753-769. Hentet 8. mars 2019 fra: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16846642  

 

Houston, K.A., Hope, L., Memon, A. & Read, J.D. (2013). Expert testimony on eyewitness  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16846642


86 

 

Evidence: In search of common sense. Behavior Sciences & the Law, 31:5, 637-651. 

https://doi.org/10.1002/bsl.2080  

 

Jensen, T.K., Gulbrandsen, W., Mossige, S., Reichelt, S. & Tjersland, O.A. (2005). Reporting  

possible sexual abuse: A qualitative study on children`s perspectives and the context 

for disclosure. Child Abuse & Neglect, 29, 1395-1413.  

 

Justis- og politidepartementet (1998). Forskrift om dommeravhør og observasjon m.m.  

 (Rundskriv G-70/98). Hentet fra  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-7098/id108316/  

 

Justis- og politidepartementet (2004). Dommeravhør og observasjon av barn. Evaluering fra  

 arbeidsgruppe. Oslo.  

 

Justis- og beredskapsdepartementet. (2015). Endringer i straffeprosessloven (avhør av barn  

 og andre særlig sårbare fornærmede og vitner). (Prop. 112 L 2014-2015).   

 

Justis- og beredskapsdepartementet. (2015). Forskrift om avhør av barn og andre særlig

 sårbare fornærmede og vitner (tilrettelagte avhør). (FOR-2015-09-24-1098). Hentet fra 

 https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-09-24-1098  

 

Kjelby, G.J. (2015). Bevisrettens grunnprinsipper og hovedregler i straffesaker. I R. Aarli,  

 M-A. Hedlund & S.E. Jebens (Red.), Bevis i straffesaker. Utvalgte emner (s.79-152). 

 Oslo: Gyldendal juridisk.  

 

Kolflaath, E. (2013). Bevisbedømmelse i praksis. Bergen: Fagbokforlaget.  

 

Kolflaath, E. (2015). En metode for bevisbedømmelsen i straffesaker. I R. Aarli,  

 M-A. Hedlund & S.E. Jebens (Red.), Bevis i straffesaker. Utvalgte emner (s.507-534). 

 Oslo: Gyldendal juridisk.  

 

Kolflaath, E. & Strandberg, M. (2015). Tre epoker i norsk bevisteori – med særlig vekt på  

https://doi.org/10.1002/bsl.2080
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-7098/id108316/
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-09-24-1098


87 

 

straffeprosessen. I R. Aarli, M-A. Hedlund & S.E. Jebens (Red.). Bevis i straffesaker. 

Utvalgte emner (s. 33-47). Oslo: Gyldendal juridisk.   

 

Korkman, J., Santtila, P., Drzewiecki, N. & Sandnabba, N.K. (2007). Failing to keep it  

simple: Language use in child sexual abuse interviews with 3-8-year-old children. 

Psycholoy, Crime & Law, 14:1, 41-60. http://dx.doi.org/10.1080/10683160701368438.  

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju. 3. utgave. Oslo: 

 Gyldendal akademisk.  

 

Lamb, M.E., Hershkowitz, I., Orcach, Y. & Esplin, P.W. (2008). Tell me what happened. 

 Structured investigative interviews of child victims and witnesses. Chichester: John  

Wiley & Sons Ldt.   

 

Lamb, M.E., Malloy, L.C. & La Rooy, D.J. (2011). Setting realistic expectations:  

 Developmental characteristics, capacites and limintations. In M.E. Lamb, D.J.  

 La Rooy, L.C. Malloy & C. Katz (Eds.), Children`s testimony: a handbook of  

 psychological research and forensic practice (s.15-48). Chichester: John Wiley &  

 Sons Ldt.  

  

Lamb, M.E., Orbach, Y., Hershkowitz, I., Horowitz, D. & Abbott, C.B. (2007). Does the type  

 of prompt affect the accuracy of information provided by alleged victims of abuse in  

 forensic interviews? Applied Cognitive Psychology, 1117-1130.  

 https://doi.org/10.1002/acp.1318.  

 

Lamb, M.E., Orbach, Y., Hershkowitz, I., Esplin, P.W. & Horowitz, D. (2007). A structured 

 forensic interview protocol improves the quality and informativeness of investigative 

 interviews with children: A review of research using the NICHD Investigative  

 Interview Protocol. Child Abuse & Neglect, 31 (11), 1201-1231.  

 

Langballe, Å. (2007). Forholdet mellom frie og spontane beretninger fra barn i dommeravhør, 

 og påliteligheten i barnets utsagn. Tidsskrift for norsk psykologforening, 44, 868-877. 

 

http://dx.doi.org/10.1080/10683160701368438
https://doi.org/10.1002/acp.1318


88 

 

Langballe, Å. (2011). Den dialogiske barnesamtalen. Hvordan snakke med barn om sensitive  

 temaer. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 

 

Langballe, Å. & Davik, T. (2017). Sequential interviews with preschool children in  

Norwegian barnahus. I S. Johansson, K. Stefansen, E. Bakketeig & A. Kaldal (Red.), 

Collaborating against child abuse: Exploring the Nordic barnahus model (s. 165-

183). Palgrave macmillan.  

 

Lanzarotekonvensjonen. (2007). Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot  

 seksuell utnytting og seksuelt misbruk – CETS 201. Hentet fra  

 https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/2007-10-25-25  

 

Leander, L. (2010). Police interviews with child sexual abuse victims: Patterns of reporting,  

 avoidance and denial. Child Abuse & Neglect, 192 – 205.  

 

Leander, L., Granhag, P.A. & Christianson, S.Å. (2005). Children exposed to obscene  

 phone calls: What they remember and tell. Child Abuse & Neglect, 871-888.  

 

Leander, L., Christianson, S.Å. & Granhag, P.A (2007). A sexual abuse case study:  

 Children`s memories and reports. Psychiatry, Psychology and Law, 14, 120-129.  

 http://dx.doi.org/10.1375/pplt.14.1.120  

 

Leander, L., Granhag, P.A. & Christianson, S.Å. (2009). Children`s reports of a verbal sexual  

abuse: Effects of police officers`interviewing style. Psychiatry, Psychology & Law, 

vol. 16 (3), 340-354. Hentet 9. mars 2019 fra: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13218710902930226  

 

Lyon, T.D. (2014). Interviwing children. Annual review of law and Social Science, 10, 73-89.  

 

Løvlie, A.  (2015). Sakkyndigbeviset. I R. Aarli,  

 M-A. Hedlund & S.E. Jebens (Red.), Bevis i straffesaker. Utvalgte emner (s. 537-561).  

 Oslo: Gyldendal juridisk.  

 

https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/2007-10-25-25
http://dx.doi.org/10.1375/pplt.14.1.120
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13218710902930226


89 

 

Magnussen, S. (2017). Vitnepsykologi 2.0. Oslo: Abstrakt forlag.  

 

Magnussen, S., Wise, R.A., Raja, A.Q., Safer, M.A., Pawlenko. N. & Stridbeck, U. (2008).  

What judges know about eyewitness testimony: A comparison of Norwegian and US 

judges. Psychology, Crime & Law, vol. 14 (3), 177-188. 

https://doi.org/10.1080/10683160701580099  

 

Magnusson, M. (2016). Preschoolers`disclosure of child sexual abuse: A multiple-case study.  

 I Brottsoffer i fokus: De vinnande bidragen i brottsoffermyndighetens uppsatstävling 

 2017. Umeå: Brottsoffermyndigheten.  

http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Böcker/BroM_uppsatstavling_2017.pdf  

 

Malterud, K. (2013). Kvalitative metoder i medisinsk forskning: En innføring. Oslo:  

 Universitetsforlaget.  

 

Martinsen, J.T. (2017). Barns erfaringer med Statens barnehus – en kvalitativ studie.  

 (Mastergradsavhandling). Bodø: Nord universitet.  

 

Melinder, A. (2004). Perspectives on children as witnesses. Ph.D avhandling, Psykologisk  

 Institutt, Universitetet i Oslo.  

 

Melinder, A. (2014). Sakkyndighetsarbeid: innføring for psykologer og psykiatere. Oslo:  

 Universitetsforlaget.  

 

Melinder, A., Endestad, T. & Magnussen, S. (2006). Relations between episodic memory,  

suggestibility, theory of mind and cognitice inhibition in the preschool child. 

Scandinavian Journal of Psychology, vol. 47: 6, 485-495. 

https://doi.org/10.111/k.1467-9450.2006.00542.x  

 

Melinder, A., Goodman, G., Eilertsen, D.E. & Magnussen, S. (2004). Beliefs about the child  

witness. A survey of professionals. Psychology, Crime & Law, 10 (4), 347-365. 

http://dx.doi.org/10.1080/10683160310001618717  

 

https://doi.org/10.1080/10683160701580099
http://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Böcker/BroM_uppsatstavling_2017.pdf
https://doi.org/10.111/k.1467-9450.2006.00542.x
http://dx.doi.org/10.1080/10683160310001618717


90 

 

Menneskerettskonvensjonen (1950). Den europeiske menneskerettskonvensjon. Hentet fra  

 https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_NOR.pdf  

 

Norges Høyesterett (2010). HRdom, 25.08.2010, HR-2010-01426-A, straffesak, anke over 

 dom. Hentet 28.2.19 fra https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-norges-

 hoyesterett/avgjorelser/Avgjorelser-2010/familievold  

 

Nygard, L.-J. (2011). 17 dommere om beviskravet i strafferetten. Lov og rett. Vol. 50, 10.  

 618-627.  

 

Patterson, D., & Campell, R. (2009). A comparative study of the prosecution of childhood  

 sexual abuse cases: The contributory role of pediatric forensic nurse examiner (FNE)  

 programs. Journal of Forensic Nursing,5, 38-45.  

 http://dx.doi.org/10.1111/j.1939-3938.2009.01029.x 

 

Peterson, C., Dowden, C. & Tobin, J. (1999). Interviewing preschoolers: Comparisons of  

 yes/no and wh-questions. Law and Human Behavior, 539-556.  

 

Politidirektoratet. (2017). Årsrapport for Statens barnehus 2017.  

 

Påtaleinstruksen. (1985). Forskrift om ordningen av påtalemyndigheten.  

(FOR-1985-06-28-1679). Hentet 8. mars 2019 fra 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1985-06-28-1679 

 

Rachlew, A. & Fahsing, I. (2015). Politiavhøret. I R. Aarli, M-A. Hedlund & S.E. Jebsens  

 (Red.), Bevis i straffesaker: Utvalgte emner (s. 225-254). Oslo: Gyldendal.  

 

Riksadvokaten. (2012). Krav til straffesaksbehandlingen i politiet og ved  

 statsadvokatembetene. Rundskriv nr. 2/2012.  

 

Ryen, A. (2002). Det kvalitative intervjuet. Fra vitenskapsteori til feltarbeid. Bergen:  

 Fagbokforlaget. 

 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_NOR.pdf
https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-norges-
https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-norges-
http://dx.doi.org/10.1111/j.1939-3938.2009.01029.x
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1985-06-28-1679


91 

 

Sayfan, L., Mitchell, E.B., Goodman, G.S., Eisen, M.L. & Qin, J. (2008). Children`s  

expressed emotions when disclosing maltreatment. Child Abuse & Neglect, 32, 1026-

1036. http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2008.03.004.  

 

Silverman, D. (2010). En mycket kortfattad, ganska intressant och någenlunda billig bok om  

 kvalitativ forskning. Lund: Studentlitteratur.  

 

Simcock, G. & Hayne, H. (2002). Breaking the barrier? Children fail to translate their  

 preverbal memories into language. Psychological Science, 13, 225-231.   

 

Steine, I. M., Winje, D., Nordhus, I. H., Milde, A. M., Bjorvatn, B., Grønli, J., & Pallesen, S.  

(2016). Langvarig taushet om seksuelle overgrep: Prediktorer og korrelater hos voksne 

som opplevde seksuelle overgrep som barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 53, 

2016, 889–899. Hentet fra https://psykologtidsskriftet.no/vitenskapelig-

artikkel/2016/11/langvarig-taushet-om-seksuelle-overgrep?redirected=1  

 

Straffeprosessloven. (1981). Lov om rettergangsmåten i straffesaker. Hentet 25. september  

 2017 fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25  

 

Thagaard, T. (1998). Systematikk og innlevelse. Oslo: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjøke  

 AS.  

 

Tjora, A.H. (2010). Kvalitative forskningsmetoder i praksis. Oslo: Gyldendal akademisk.  

 

von Tetzchner, S. (2005). Utviklingspsykologi. Barne- og ungdomsalderen. Oslo: Gyldendal  

 akademisk.  

 

Walsh, W.A., Jones, L.M., Cross, T.P. & Lippert, T. (2010). Prosecuting child sexual abuse:  

 The importance of evidence type. Crime and Delinquency, 56, 436-454.  

 http://dx.doi.org/10.1177/0011128708320484  

 

Wessel, E., Magnussen, S. & Melinder, A.M.D. (2013). Expressed emotions and perceived  

 credibility of child mock victims disclosing physical abuse. Applied Cognitive  

http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2008.03.004
https://psykologtidsskriftet.no/vitenskapelig-artikkel/2016/11/langvarig-taushet-om-seksuelle-overgrep?redirected=1
https://psykologtidsskriftet.no/vitenskapelig-artikkel/2016/11/langvarig-taushet-om-seksuelle-overgrep?redirected=1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-22-25
http://dx.doi.org/10.1177/0011128708320484


92 

 

 Psychology,27, 611-616. https://doi.org/10.1002/acp.2935   

 

https://doi.org/10.1002/acp.2935


93 

 

Vedlegg 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 



94 

 

Vedlegg 1 

 

Fasene i den dialogiske avhørsmetoden – DCM 

En beskrivelse av fasenes innhold og metodeutvikling siden 2004 

 

Fase 1. Forberedelse 

Målet med den første fasen, er å redusere unødvendig stress og forvirring. Kriteriene er 

å gi veiledning til barnets foresatte, verge, eller den som skal følge barnet til avhøret, og 

som igjen skal forberede barnet for avhøret. Avhører må også selv forberede seg, ved å 

sette seg inn i sakens dokumenter, samt innhente informasjon om barnet. I tillegg er et 

av denne fasens kriterier at det skal gjennomføres et forberedende møte med 

avhørsleder og øvrige involverte, herunder rådgiver ved barnehus, etterforsker og 

bistandsadvokat (Gamst & Langballe, 2004; forskrift om tilrettelagte avhør, 2015, §§ 7 

og 8).  

Hva, når og hvordan barnet forberedes til avhøret, er en vurdering avhører gjør ut fra 

formålet med avhøret og barnets helhetlige situasjon. Avhør av barn gjennomføres som 

regel i en tidlig fase av etterforskningen. Avhører skal ha en objektiv tilnærming til 

saken og tenke abduktivt, noe som innebærer identifisering og testing av alternative 

hypoteser (Rachlew & Fahsing, 2015, s. 226). Allikevel må barnet få informasjon om at 

det skal til et barnehus for avhør, hvem som skal snakke med det der, samt "hva det 

ønskes en forklaring om" – en rettighet barn, som voksne, har etter påtaleinstruksen § 8-

10 (påtaleinstruksen, 1985). For at barn skal trygges best mulig, bør det gis informasjon 

om hva som er grunnen til at politiet ønsker å gjennomføre avhør på barnehus (Gamst, 

2017). Avhører samtaler med den som skal informere barnet noe tid før avhøret, og skal 

gi tydelige instrukser om hva som skal sies, og hvordan. Dette gjentas i en epost eller i 

et følgeskriv som sendes følgepersonen. I tillegg dokumenteres denne dialogen i en 

egenrapport av avhører. 

Fase 2. Kontaktetablering 

Denne fasen starter med avhørers møte med barnet, som i de aller fleste saker først skjer 
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når barnet kommer til barnehus for avhør. Dersom barnet har en utviklingshemning eller 

av andre grunner er særlig sårbar, kan avhører gjennomføre et hjemmebesøk eller møte 

barnet før avhøret i en setting hvor barnet er trygt. Hensikten ved et slikt formøte vil 

kunne være å observere barnet for å vurdere om det kan avhøres. Språknivå, traume og 

diagnoser som selektiv mutisme kan være noen aktuelle hensyn å vurdere ved et slikt 

møte i forkant av et avhør.  

Målet for kontaktetableringsfasen er å skape kontakt og klima for tillit. Avhører skal 

danne seg et bilde av barnets kognitive og emosjonelle nivå, innføre dialogen som 

kommunikasjonsform, oppta formalia og formane om sannhet (Gamst & Langballe, 

2004).  

Kriteriene for fasen er at barnet uttrykker seg verbalt og personlig. Dette forsøker 

avhører å tilrettelegge for ved å stille spørsmål om ting barnet har av fritidsaktiviteter 

eller hobbyer, eller ved å stille spørsmål om en hendelse av nøytral eller positiv karakter 

barnet kan få fortelle om. Dette kalles trening på fri fortelling. Avhører vurderer om 

kriteriene er oppnådd ved å se om barnet viser blikk-kontakt, at dialog har oppstått, og 

at både avhører og barnet har fått presentert seg selv (Gamst & Langballe, 2004). Barn i 

avhør skal også formanes om sannhet (straffeprosessloven § 128), tilpasset barnets alder 

og utviklingsnivå (forskrift om tilrettelagte avhør, § 10).   

Et av denne fasens formål, er å innføre et samtalemønster som er ønskelig når det etter 

hvert skal fokuseres på det tema saken handler om. Oppfordring til barnet om å gi 

detaljerte forklaringer om nøytrale og positive temaer, øker detaljnivået også i deres 

forklaring senere i avhøret (Hershkowitz, 2011; Newlin et al., 2015).  

Fase 3. Innledende prosedyrer 

Denne fasen må ses i sammenheng med kontaktetableringsfasen, og informasjonen som 

skal gis her, bør gjøres ved fortsatt fokus på dialog og ivaretakelse av tillit og trygghet i 

avhørssituasjonen. Målet er å motivere barnet, redusere ulikhet i maktforhold mellom 

voksen og barn og avklare grunnleggende samtaleregler (Gamst & Langballe, 2004).  

Kriteriene for fasen er å avklare politirollen, alminneliggjøre og gi oversikt og struktur 

(Gamst & Langballe, 2004). Avhører ønsker å høre om barnets erfaringer og oppfatning 

om politiet, få fortalt at avhørers jobb er å snakke med barn, at mange barn har vært til 
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avhør ved barnehus tidligere, og at barnet ikke er alene om kanskje å ha opplevd 

vanskelige ting.  

Oversikt og struktur gis ved at det gis noen regler for samtalen. Eksempler på slike 

regler er at avhører forteller barnet at hun kan misforstå barnets svar eller kanskje ha 

hørt feil, og at det derfor er viktig at barnet sier ifra og korrigerer henne. Av samme 

grunn kan det skje at avhører stiller samme spørsmålet flere ganger, det er altså ikke 

fordi barnet svarte feil første gang. Videre bør avhører minne barnet om at det er viktig 

at det forteller så godt det kan, om alt som skjedde, og at det heller gir beskjed dersom 

noe er usikkert enn at det finner på noe som kanskje ikke er korrekt.  

Det å bruke tid på denne fasen, vil også kunne øke barns resistens mot påvirkning i 

avhøret, samt føre til mer riktig informasjon (Mulder & Vrij, 1996).  

Fase 4. Introduksjon til tema 

Målet for denne fasen er lede fra det generelle til det spesielle, mot det fokuserte temaet 

på en mest mulig nøytral måte (Gamst & Langballe, 2004). Det eneste kriteriet er at 

avhører går over i denne fasen med flere hypoteser, noe som er i tråd med den tidligere 

nevnte adbuktive tenkningen som er anbefalt praksis i alle politiets avhør (Rachlew & 

Fahsing, 2015). Tidligere var en anbefalt formulering i denne fasen: "Hva er grunnen til 

at du er her i dag?" Som en følge av den over nevnte metodeutvikling hvor barn i større 

grad gis en forklaring på saken de skal forklare seg om handler om, både før de kommer 

til barnehus for avhør og allerede i kontaktetableringen, vil anbefalt introduksjon til 

tema nå være noe mer fokusert. Et forslag til introduksjon til tema kan være noe ala 

dette: "Jeg fortalte deg i sted at du var her fordi jeg gjerne vil høre om den kvelden 

politiet var hjemme hos deg og familien din. Jeg vil også gjerne vite hvordan ting er 

ellers i din familie, og hvordan du har det hjemme. Fortell meg så godt du kan!"  

Målet må være å innføre det konkrete temaet i en ramme for barnet uten at det påvirkes 

eller ledes i en bestemt retning (Gamst, 2017).  

Fase 5. Fri fortelling 

Påtaleinstruksen regulerer hvordan et politiavhør skal gjennomføres. Uavhengig av 

status, og forutsatt at den som avhøres er villig til å forklare seg, er at han/hun skal 

oppfordres til så vidt mulig i sammenheng å forklare hva det vet om saken. Deretter kan 
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særskilte spørsmål stilles (påtaleinstruksen §§ 8–2 og 8-11). Dette er i tråd med 

omfattende forskning som viser at en fri forklaring ut fra åpne og færrest mulig 

spørsmål fra avhører, inneholder minst feil. Alle nasjonale og internasjonale metoder og 

retningslinjer for avhør, har til felles en anbefaling om å fremskaffe en fri forklaring 

(Fisher & Geiselman, 1992; Gamst & Langballe, 2004; Lamb, Hershkowitz, Orbach & 

Esplin, 2008). Det foreligger ikke i dag andre adekvate og gode måter for å fremskaffe 

informasjon fra barn i en rettslig kontekst (Melinder & Magnussen, 2003).    

Målet for denne fasen i DCM, er at barnet uttrykker seg fritt og uttømmende i en 

spontan og fri fortelling. Kriteriene er at barnet beskriver hendelser med egne ord, med 

flere setninger etter hverandre, gjenkaller og relaterer (Gamst & Langballe, 2004).  

Fase 6. Sondering 

Målet med sonderingsfasen er å fremskaffe detaljer og belyse saken best mulig. 

Kriteriene er at flere hypoteser testes, at motsigelser og misforståelser oppklares og at 

etterprøvbar informasjon fremskaffes (Gamst & Langballe, 2004). I denne fasen må 

også temaer barnet selv ikke har bragt på bane, og som er av interesse for 

etterforskningen, innføres. Barnets forklaring forsøkes utdypet ved at avhører fokuser 

på fortellingens 3 lag; det indre laget (opplevelse og følelser), det midtre laget 

(handlingsbeskrivelser, som hva skjedde og hvem gjorde fra), og til sist det ytre laget 

(kontekstuelle forhold, som hvor og når). Barn forteller enklest om hva som har skjedd, 

barn i førskolealder kan også lett forklare hvem som var involvert i en hendelse, selv 

om mer perifere personer da ikke alltid inkluderes. Som vist i modellen under, vil særlig 

barn i førskolealder normalt ha problemer med å kunne svare på flere spørsmål om 

kontekst, altså i det ytre laget. Dette er temaer hvor de juridiske kravene til å opplyse 

saken i praksis vanskelig lar seg forene med barnefaglige og utviklingspsykolgisk 

kunnskap.   
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Alder Hvem  Hva Hvor  Hvordan Når Ant Omstendighet 

3 år        

4 år        

5-6 år        

7-8 år        

9-10 år        

11 år +        

Tabell 2 2: Retningslinjer for aldersriktige spørsmål i avhør 

Blått felt viser at et normalt utviklet barn vanligvis vil være i stand til å svare på slike 

typer spørsmål. Grått felt viser at noen barn på den alderen kan ha kapasitet til å svare 

på den type spørsmål. Barns evne til å kunne svare på spørsmål vi avhenge av dets 

utviklingsnivå og livssituasjon.  

Fase 7. Avslutning 

Målet for den siste fasen i DCM, er å avslutte avhøret med en oppsummering. Barnet 

skal gis informasjon om sakens videre gang, og avhøret skal avsluttes på en positiv 

måte. Kriteriene er at den sentrale informasjonen fra avhøret oppsummeres og at 

eventuelle misforståelser eller usikkerhetsmomenter avklares. Barnet skal forberedes til 

sitt neste gjøremål, og det tas farvel (Gamst & Langballe, 2004). At avhøret får en 

verdig avslutning er viktig for barnets helhetlige opplevelse av å ha vært i avhøret. Det 

vil gjøre det enklere å motivere barnet til å komme til flere avhør dersom det av 

etterforskingsmessige hensyn eller av hensyn til barnet anses som hensiktsmessig 

(straffeprosessloven, 1981, § 239 c).  

 

 

                                                
2 Tabellen er laget ved The National Children`s Advocacy Center, Huntsville, Alabama, USA. 

Den ble utdelt på kurset "Extended Forensic Interviews" oktober 2009, og oversatt til norsk av 

psykologspesialist Henry Molvær, Statens barnehus i Bergen.  
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          Vedlegg 2 

 

Intervjuguide – intervju av dommere 

Masteroppgave 2017/2018 – Tone Davik 

 

Innledning 

 Presentasjon av meg selv og hensikten til intervjuet.  

 Henvisning til informasjonsbrevet.  

 Informasjon om taushetsplikt.  

 Påminnelse om samtykket (underskrevet på forhånd), og at det er mulig å trekke seg 

også underveis i intervjuet.  
 

Bakgrunn 

 Hvor lenge har du arbeidet som dommer? 

 Hvor mange saker hvor barn i førskolealder har vært involvert som fornærmet eller 

vitner de siste 5 årene (omtrentlig)? 

 Har du noen kurs eller utdanning om avhør av barn, barns utvikling, barn i 

førskolealder eller annet du vil nevne i denne sammenhengen? 

 Hvis ja, på hvilken måte opplever du at denne kunnskapen kommer til nytte i din jobb 

som dommer? 
 

Bevisvurderingen generelt  

 Beskriv fritt hvilke utfordringer du opplever knyttet til vurderingen av bevis i disse 

sakene.  

 

Vurderingen av barnets forklaring som bevis spesielt  

 Fortell hva du vektlegger i din vurdering av et lite barns forklaring 

 Hva vurderer du som pålitelig informasjon i et lite barns forklaring, og hvorfor? 
 

Vurderingen av avhørers rolle og/eller avhørsmetodikken 

 Fortell hvordan avhører (herunder "prestasjon" i avhøret, hvordan det er i samhandling 

med barnet, og hvilken opplæring/utdanning avhører har) påvirker din vurdering av 

barnets forklaring 

 Fortell hvordan du vurderer avhørsmetodikken som er benyttet i avhøret 

o Hva vet du om den eller de avhørsmetodikker som brukes ved avhør av barn i 

førskolealder?  
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Avslutning 

 Er det noe mer du vil si om dette temaet? 

 Hvordan har du opplevd å delta i dette intervjuet? 

 Hva skjer nå – med opptak og fremdrift (vis evt. til informasjonsskrivet).  
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Vedlegg 3 
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Dag Kiberg      Pernille Ekornrud Grøndal 

 
  Kontaktperson: Pernille Ekornrud Grøndal tlf: 55 58 36 41 / pernille.grondal@nsd.no 

Vedlegg: Prosjektvurdering 

Kopi: Tone Davik, todavik@online.no 

 

Personvernombudet for forskning 
 

Prosjektvurdering - Kommentar 
 

Prosjektnr: 55471 

 

Utvalget informeres skriftlig og muntlig om prosjektet og samtykker til deltakelse. 

Informasjonsskrivet er godt utformet. 

 

I informasjonsskrivet er det tatt høyde for at informantene vil komme inn på konkrete saker. 

Vi minner om at informantene har taushetsplikt, og at de ikke kan gi opplysninger som kan 

identifisere en enkeltperson direkte eller indirekte, med mindre det blir innhentet samtykke fra 

den enkelte til dette. Det er svært viktig at intervjuet gjennomføres på en slik måte at 

taushetsplikten overholdes. Intervjuer og informant har sammen ansvar for dette, og bør 

drøfte innledningsvis i intervjuet hvordan dette skal håndteres. 

 

Personvernombudet legger til grunn at studenten etterfølger Universitetet i Oslo sine interne 

rutiner for datasikkerhet. 

 

Forventet prosjektslutt er 28.02.2018. Ifølge prosjektmeldingen skal innsamlede opplysninger 

da anonymiseres. 

 

Anonymisering innebærer å bearbeide datamaterialet slik at ingen enkeltpersoner kan 

gjenkjennes. Det gjøres ved å: 

 

- slette direkte personopplysninger (som navn/koblingsnøkkel) 

- slette/omskrive indirekte personopplysninger (identifiserende sammenstilling av 

bakgrunnsopplysninger som f.eks. arbeidssted, alder og kjønn) 
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Vedlegg 4 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet  

«Hvilke dilemmaer opplever dommere når de skal vurdere førskolebarns 

forklaring i saker om vold og  seksuelle overgrep»  

Prosjektet gjennomføres av Tone Davik, og er en masteroppgave som avslutter det 

erfaringsbaserte masterstudiet Psykososialt arbeid - selvmord, rus, vold og traumer ved 

Universitetet i Oslo. Jeg har gått studieretning vold og traumer ved Nasjonal kunnskapssenter 

om vold og traumatisk stress (NKVTS). Studien gjennomføres av meg alene, uten noen 

oppdragsgiver eller i samarbeid med noen institusjon.  

Veileder for studien er Jon-Håkon Schultz, professor i pedagogisk psykologi ved institutt for 

lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø.   

Bakgrunn og formål  

Flere studier har vist at domstolens vurderinger av barns forklaringer gjøres uten kjennskap til 

oppdatert utviklingspsykologisk eller vitnepsykologisk kunnskap på feltet (Ernberg, Tidefors 

& Landström, 2016; Wessel, Magnussen & Melinder, 2013). Er det fortsatt slik, eller har 

fokuset som de siste årene er satt på førskolebarna i andre ledd av strafferettssystemet ført til 

ny forståelse hos dommere som behandler saker hvor denne gruppen barn er involvert?  

Hvorfor prosjektet bør gjøres:  

Som mangeårig ansatt ved Kripos og som fagspesialist innen tilrettelagte avhør av barn, har 

jeg vært deltakende i å rette fokus mot førskolebarnas rettsikkerhet ved å stille spørsmål om 

hvordan avhørssituasjonen ble tilrettelagt for dem (Davik & Langballe, 2013). Politiet har de 

siste årene satset på opplæring av erfarne avhørere og utvikling av metoden sekvensielle avhør 

(Langballe & Davik, under publisering). I 2014 ble det gjennomført 3352 avhør av barn og av 

voksne med utviklingshemming, 16 % av disse var førskolebarn (Politidirektoratet, 2015). 

Noen av disse sakene vil også være behandlet i retten. Kunnskap om de hvordan domstolen 

vurderer de yngste barnas forklaring er viktig for å bedre forstå hvordan disse barnas 

rettsikkerhet er ivaretatt. Økt fokus på de dilemmaer dommerne har i sin bevisvurdering i 
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saker om vold og overgrep mot barn vil kunne bidra til økt forståelse for de avgjørelser som 

treffes, både av de øvrige ledd i straffesakskjeden, og av barna og deres verger som er 

involvert i sakene.  

Mål med prosjektet: 

Målet med prosjektet er å bidra til økt fokus på førskolebarnas rettsikkerhet, ikke bare på 

avhørstidspunktet, men også i strafferettskjedens siste instans – i domstolen. Økt kunnskap 

om domstolens vurderingsgrunnlag, vil også kunne påvirke de beslutninger påtaleansvarlige i 

politiet gjør og om sakene i det hele tatt kommer til domstolen (Ernberg et al., 2016).   

Utvalg: 

En epost med en kort beskrivelse av prosjektet er sendt alle domstolers postmottak. I eposten bes 

det om at dette informasjonsskrivet sendes til alle dommere ansatt ved henholdsvis tingretten eller 

lagmannsretten. Du har på den måten mottatt dette skrivet på epost.  

Kriteriene for å inngå i utvalget, er at du som dommer i løpet av de 5 siste årene har ledet eller på 

annen måte vært involvert i rettsbehandlingen av en sak med mistanke om seksuelle overgrep 

og/eller vold i nære relasjoner, og hvor barn under 7 år på avhørstidspunktet har vært fornærmet 

og/eller vitne.  

Gjennomføringen av studien avhenger av at jeg får rekruttert 5 – 10 dommere til å delta i et 

intervju. Jeg håper på en positiv respons fra dommere som har den relevante erfaringen, og at 

studien anses som nyttig og relevant.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 

For å få innblikk i dommeres forståelse av førskolebarns forklaring, velges en kvalitativ 

tilnærming (Kvale & Brinkmann, 2015). Det vil bli gjennomført et semi-strukturert (open-

minded) intervju, med en på forhånd forberedt intervjuguide med noen åpne spørsmål. 

Intervjuet vil bli gjennomført med kun meg og dommeren som har samtykket i å bli intervjuet 

til stede. Det vil bli tatt lydopptak av intervjuet, som så snart som mulig vil bli transkribert og 

deretter slettet. Både lydopptak, transkripsjon og eventuelt. Annen dokumentasjon knyttet til 

intervjuet, vil bli oppbevart i et låsbart skap.  

Intervjuets varighet vil være ca. 1 time. Jeg vil være fleksibel og forsøke å imøtekomme 

dommerens ønsker om tid og sted for intervju.  



106 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. 

Kun jeg vil ha tilgang til de personopplysninger som måtte fremgå. Navneliste vil bli ført over 

de som inngår i studien, den vil bli oppbevart i et eget låsbart skap, adskilt fra øvrige 

innsamlede data.  

Deltakerne vil bli anonymisert i masteroppgaven, samt i eventuelt senere publikasjoner basert 

på studien.  

Prosjektet skal etter planen avsluttes innen 2. mai 2018. Innsamlet materiale som fortsatt 

forefinnes på det tidspunktet, vil da bli slettet.    

Ivaretakelse av tredjepart 

Jeg vil i intervjuet fokusere på dine opplevelser av dilemmaer og generelle vurderinger i saker 

nevnt innledningsvis, basert på den erfaringen du har. Dersom du selv knytter dine svar til en 

eller flere konkrete saker, kan barnets/barnas alder være relevant og et mulig 

oppfølgingsspørsmål fra meg. Ut over det, ber jeg om at du ikke gir meg informasjon av 

sensitiv art om det eller de barna som har vært involvert i den eller de sakene du baserer dine 

svar på, ei heller om barnas foreldre eller verger.  

Hva vil skje med resultatet av studien? 

Etter at masteroppgaven er skrevet og godkjent, vil jeg vurdere å publisere en fagartikkel 

basert på studien i et fagtidsskrift for jurister. Funnene i studien vil på den måten kunne gjøres 

kjent for dommere og andre jurister involvert i aktuelle saker. Dersom domstolen du 

representerer ønsker det, vil jeg også kunne presentere mine funn i form av et foredrag for 

interesserte ansatte når studien er avsluttet og masteroppgaven er godkjent. 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Tone Davik, tlf. 90 93 

91 90, epost: tone.davik@politiet.no eller veileder Jon-Håkon Schultz, tlf. 93 48 34 40, 

epost: j.h.schultz@nkvts.no   

mailto:tone.davik@politiet.no
mailto:j.h.schultz@nkvts.no
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Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

 

 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 5 

Tabell 3 – temaer i analysen

 

 

Bevisvurdering

Beviskrav

Utover enhver 
rimelig tvil

Helhetlig vurdering

Troverdighets-
vurdering

Påvirkning Forventet adferd

Bevisførsel

Det partene 
bringer til torgs

Presentasjon av 
barneavhøret

Huller i bevisbildet

Kompetanse/ 
kunnskapsgrunnlag

Lite/ingen 
opplæring

Relevant erfaring

Få saker/lite 
erfaring med de 

yngste barna

Usikkerhet

Skulle kunnet mer

Sakkyndighet

Vurdering av små 
barns forklaringer

Kjenner ikke 
avhørsmetodene

Holdninger og 
synet på barn som 

vitner

Hva vektlegges 
som pålitelig 

informasjon

Hva skaper skepsis


