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Har retten krav på et ansikt? Bruk av niqab i retten. 

Ingress norsk 

 

At tiltalte og vitner forklarer seg ansikt til ansikt med dommerne er hovedregelen i norsk 

straffeprosess. Direkte bevisførsel gir tilgang på et utvidet informasjonsgrunnlag hvor ikke 

bare hva som sies, men måten det sies på kan påvirke dommernes troverdighetsvurderinger. 

Et premiss i vår straffeprosessuelle beslutningsmodell er at dette utvidede 

informasjonsgrunnlaget virker sannhetsfremmende og tillitsskapende. Med utgangspunkt i 

psykologisk troverdighetsteori diskuterer jeg om disse begrunnelsene har relevans ved 

vurdering av adgangen til å forklare seg med niqab.   

 

 

Abstract, engelsk 

 

Should people be allowed to wear face veil in court? This question serves in this article as a 

point of departure for a broader discussion of the importance given to peoples’ faces in 

Norwegian criminal proceedings. Face to face communication in court is regarded as an 

epistemological device because the finders of facts can take both verbal content and demeanor 

into consideration when they evaluate credibility. Face to face communication is also valued 

because it is trust-enhancing. Based on psychological studies on lie detection I argue that a 

ban will have to follow the latter argumentation.  

Innledning 

I norske straffesaker skal de som skal forklare seg for retten, i hovedsak gjøre det ansikt til 

ansikt med dommerne. Valget av denne presentasjonsformen er blant annet begrunnet i at det 

å ha tilgang på den andres ansikt virker sannhetsfremmende, og skaper gode betingelser for 

trygghet og kontroll både hos parter og offentlighet. Samtidig viser psykologisk 

troverdighetsforskning at tilgang til visuell og ikke-verbal informasjon ikke øker 

treffsikkerheten når vi klassifiserer utsagn som sanne eller falske, men snarere kan gjøre 

avgjørelser dårligere.  

Med diskusjonen om adgangen til å bære niqab i retten som utgangspunkt, belyser denne 

artikkelen sentrale prinsipper i Norges straffeprosessuelle beslutningsmodell.i Jeg drøfter 

hvilke begrunnelser som kan støtte et eventuelt forbud, og hvilke begrunnelser som vanskelig 

kan det. Spørsmålet om adgangen til å bære niqab har en rekke prinsipielle sider knyttet til 

menneskerettslige problemstillinger om religionsfrihet og retten til privatliv. Fordi få personer 

i Norge bruker niqab er de prinsipielle sidene ved spørsmålet kanskje viktigere enn de 
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praktiske.ii Vel så sentralt er at niqab-spørsmålet på interessante måter kan belyse sentrale og 

vidtrekkende prinsipper i vår straffeprosessuelle beslutningsmodell.  

Prinsippet om direkte bevisførsel har i hovedsak to begrunnelser. Den første er epistemologisk 

og bygger på premisset om at dommernes troverdighetsvurderinger blir mer treffsikre om man 

møtes ansikt til ansikt. Den andre er knyttet til en forståelse av kommunikasjon, og bygger på 

premisset om at vi er tryggere på kommunikasjon vi deltar i, eller observerer, direkte. 

Jussprofessor Ulf Stridbeck (2019:587) har hevdet at «å tillate tildekking» vil skape 

«problemer» for den rettslige troverdighetsvurderingen. Jeg vil i denne artikkelen 

argumentere for at selv om det er grunn til å tro at det å bruke niqab i retten kan ha betydning 

for hvor troverdig du vil framstå, utgjør den psykologiske troverdighetsforskningen et svakt 

argument for å rive sløret av noen. Kan det likevel finnes legitime behov for å få tilgang til 

den andres ansikt i retten? Basert på den eksisterende logikken som ligger under en tiltalts og 

et vitnes rettigheter og plikter i straffeprosessen, kan det argumenteres for at svaret vil 

avhenge av hvem som ønsker å dekke seg til.  

Bruk av vitnemål intensiverer det mediehistoriker John Durham Peters kaller det generelle 

kommunikasjonsproblemet (Peters 2001). Selv om problemer knyttet til persepsjon, 

hukommelse og tolkning gjør seg gjeldende også når vi selv observerer verden, antas 

egenobservasjon å gi grunnlag for direkte kunnskap (Walton 2008:13). Når vi bygger 

kunnskapen vår om verden på andres utsagn, melder tilleggsspørsmålet seg om vitnemålet er 

til å stole på. Usikkerheten som følger av dette er et mye diskutert i filosofisk litteratur, og har 

heller ikke gått under radaren i jussfaget. I Francis Hagerups sivilprosess fra 1895 skriver han  

at «vidnebeviset er i sig selv ikke noget særlig paalideligt bevismiddel» fordi det avhenger av 

«en mængde forskjellige momenter, som det ingenlunde altid er muligt for dommeren at 

kontrollere» (Hagerup 1895:479). Ifølge filosofen Peter Lipton (2001) er vitnemålsbasert 

kunnskap allestedsnærværende og noe vi verken slipper unna i privatlivet eller vitenskapen. I 

sin mediefaglige behandling av vitnetematikken velger John Peters å gå til den juridiske 

tradisjonen for å finne eksempler på hvordan problemet har blitt løst i praksis. Bevisretten, 

mener han, kan forstås som et kompendium av refleksjoner om vitnemåls (u)pålitelighet 

(Peters 2001:710). I det norske, rettshistoriske «bevisteorikompendiet» ser vi at spørsmålet 

om muslimers troverdighet tidlig ble luftet, men avfeid. I sin Proces fra 1854 uttalte f.eks. 

Anton Martin Schhweigaard (1854:441) at det var uproblematisk at vitneeden bare omfattet 

kristne og jøder, «thi om Muhammedanere eller Hedninger vil der vel aldrig blive 

Spørgsmaal» (Schweigaard 1854:441). Selv om det i dag er åpenbart at Schweigaard tok feil, 
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tematiserer både hans påstand og vår tids psykologiske troverdighetsforskning at både 

fremmedhet og ansikt kan skape utfordringer for en bevisbedømmelse som er forutsatt å være 

rasjonell og hvor det er ment å foreligge objektivt sett gode grunner for distinksjonene 

dommerne gjør mellom forklaringene de stoler på og mistror. På Schweigaards tid var 

troverdighet konseptualisert som et spørsmål om habilitet bestemt av forhåndskonstruerte 

kriterier. Et tilspisset uttrykk for denne tankegangen er f.eks. regelen i den kanoniske rettslære 

om at vitnemål fra tre kvinner skulle telle likt som vitnemål fra to menn (Skeie 1931:313). I 

dag er troverdighet noe som er ment å vokse fram som et produkt av kommunikasjonen som 

skjer ansikt til ansikt i retten (Skyberg 2019:8.4.2).  

 

Begrunnelsen for å møtes ansikt til ansikt – det rettslige utgangspunktet 

Da muntlighets- og bevisumiddelbarhetsprinsippet ble lovfestet i Norge med straffeprosessen 

av 1887, ble den direkte bevisførselens møteskapende virksomhet vektlagt (Skyberg 

2019:123). Når bevis som en hovedregel skal framføres muntlig og direkte, stilles ikke bare 

tiltalte og vitner ansikt til ansikt med dommerne, retten åpnes også for publikum. Denne 

måten å presentere bevisene på skulle både fungere sannhetsfremmende og bidra til 

offentlighetens tillit og kontroll. Fra 1887 og fram til i dag har direkte bevisførsel vært 

fremmet som et sentralt epistemologisk verktøy i straffeprosessen (Skyberg 2019). I en 

Høyesterettsavgjørelse fra 2014 heter det f.eks. at: 

(...) en direkte forklaring måtte forventes å ville gi retten et vesentlig mer avklart grunnlag for 

bevisbedømmelsen enn et telefonavhør.iii 

 

Direkte bevisførsel er ment å fungere sannhetsfremmende fordi den legger til rette for effektiv 

kontradiksjon, aktiv prosessledelse og fri bevisbedømmelse (Skyberg 2019:kapittel 3). Men et 

sentralt premiss i begrunnelsen for bevismuntlighet i retten, er også troen på at dommernes 

vurderinger av troverdighet blir mer treffsikre når vurderingene skjer ansikt til ansikt (ibid). 

Premisset gjenspeiles f.eks. når Juryutvalget i sin innstilling sammenlignet bevisverdien av 

skriftlige referat, lydopptak og lyd/bildeopptak, og anbefalte det siste fordi fakter og 

ansiktsuttrykk, som er sentralt ved direkte bevisførsel, da kommer best frem (NOU 2011:13, 

avsnitt 11.7.1). Jussprofessor Jon Petter Rui (2014:425) gir uttrykk for det samme når han 

skriver at «[å] se og høre vitner gir et sikrere grunnlag ved vurderingen av vitnets bevisverdi 

enn ved lesing av en skriftlig forklaring som vitnet tidligere har avgitt». I min PhD-
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avhandling har jeg vist at en sentral linje i bevismuntlighetens begrunnelse fra slutten av 

1800-tallet har vært at direkte bevisførsel sikrer dommerne som skal avgjøre saken «et utvidet 

informasjonsgrunnlag» (Skyberg 2019:152). Vektleggingen av det utvidede 

informasjonsgrunnlaget gjør at både den umiddelbare, sansebaserte informasjonen som 

presenteres i retten, og dommernes sanseapparat, blir viktig for dommergjerningen (ibid:38). 

Det foreligger slik en lang tradisjon for at det å ha tilgang på den andres ansikt har vært ansett 

som viktig for at dommerne skal finne den materielle sannheten i en sak. I vår 

straffeprosessuelle beslutningsmodell er det derfor gjort en kobling mellom den seende 

dommer og idealet om at fellende dommer skal være i tråd med den materielle sannhet (ibid).  

 

Dette kan illustreres ved Oslo tingretts behandling av spørsmålet om hvorvidt en blind eller 

sterkt svaksynt person kan gjøre tjeneste som meddommer.iv Det kan han ikke, konkluderte 

retten, fordi foruten i «et fåtall av saker» vil tolkning av visuelle bevis, ikke-verbal 

informasjon inkludert, være viktig.v En svaksynt person ville derfor ikke oppfylle kravene til 

personlig egnethet. En utestengning fra meddommergjerningen på dette grunnlaget ville 

dermed ikke være i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven fordi utestengningen 

hadde det saklige formål å realisere hensynet til «en forsvarlig, rettferdig og tillitsvekkende 

rettergang».vi Troen på at det utvidede informasjonsgrunnlaget faktisk virker 

sannhetsfremmende, har imidlertid gjennom flere tiår blitt kritisert både nasjonalt og 

internasjonalt (se f.eks. Wellborn 1991; Blumenthal 1993; Magnussen 2004, 2017; Bond og 

DePaulo 2006; Minzner 2008; Hartwig og Bond 2011, Vrij 2015).  

 

Hva sier psykologien om vurdering av troverdighet? 

I praksis kjennetegnes troverdighetsvurderinger av å være subjektive, intuitive og simultane. 

De har dessuten lav treffsikkerhet. Det funnet som i løgnforskningen både er mest 

veldokumentert og har størst tilslutning er at troverdighetsvurderingers treffsikkerhet ligger 

rett over sjansenivå (Levine, Kim, Blair 2010:82). Det er dermed snakk om en 

sannsynlighetsgrad som tilnærmer seg det man i bevisbyrdeteorien betegner som «absolutt 

usikkerhet» (Bratholm og Hov 1981:295).  Troverdighetsvurderinger vil ofte bero på 

inntrykket bevisbedømmeren får av den som forklarer seg, uten at det nødvendigvis er enkelt 

å redegjøre for hva som har vært kriteriene i skjønnet som er anvendt (Skyberg 2019, kapittel 

13). I vurderingsprosessen kan informasjonens uttrykk være vel så viktig som innholdet i 
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informasjon som gis. Det er altså ikke bare hva du sier, men måten du sier det på, som får 

betydning for hvor troverdig du virker (Kaufmann m.fl 2003). Å sikre dommerne tilgang til 

den visuelle dimensjonen, sto sentralt da bevismuntlighet ble innført i 1887. Hagerup 

(1892:82) skrev f.eks. i sin straffeprosessbok fra 1892 at «det er således klart, at der til 

bedømmelsen af et vidnes vægt, vil kunde hæntes væsentlig veiledning fra iagttagelsen af 

vidnes personlighed og fremtræden saavel fra den form hvori forklaringen gives». Også i dag 

gir juridiske praktikere, både i Norge og internasjonalt, uttrykk for at de oppfatter det utvidede 

informasjonsgrunnlaget som viktig (se f.eks. Landström, Willén og Bylander 2012; Skyberg 

2019).  

 

Den juridiske begrunnelsen for direkte bevisførsel knyttet til det utvidede 

informasjonsgrunnlagets betydning for treffsikre troverdighetsvurderinger, har blitt sterkt 

utfordret fra psykologisk hold.vii Vitnepsykologene Svein Magnussen og Annika Melinder har 

f.eks. hevdet at «moderne forskning i kognitiv psykologi og sosialpsykologi viser at antatt 

rasjonelle vurderinger er påvirket av irrasjonelle faktorer», og at «slike faktorer slår sterkest ut 

i direkte møte med andre mennesker» (Magnussen og Melinder 2014:607). Dette bidrar til, 

påpeker de, at «[v]urderinger hvor retten konfronteres ansikt-til-ansikt med tiltalte, 

fornærmede og vitner, er spesielt sårbare for irrasjonelle påvirkninger» (ibid). Forventningene 

folk har til hva som fungerer som tegn på sannhet og løgn, stemmer for en stor del ikke med 

hva forskningen viser, og vi lar oss dessuten «påvirke av informasjon og sosiale handlinger 

som vi ikke er oss bevisst», for eksempel etnisitet og framtoning (ibid:608). 

 

Disse psykologiske studiene viser altså at det er sannsynlig at det utvidede 

informasjonsgrunnlaget vil påvirke rettslige troverdighetsvurderinger, men ikke nødvendigvis 

på en heldig måte. En rekke psykologiske studier har vist at faktorer som rase, kjønn, 

ansiktuttrykk, språkføring, snakkehastighet, toneleie, kroppsspråk, påkledning og framtoning 

mer generelt, kan få betydning for vurdering av troverdighet, selv om dette ikke er faktorer 

som en knytter til sannhetsgehalten i utsagn (se f.eks: Magnussen 2004, 2017; Vrij 2015; 

Magnussen og Melinder 2014). Mange studier har dessuten vist at vi tenderer mot å vurdere 

medlemmer fra egen gruppe som mer troverdige enn andre, og mindre kjente, gruppers 

representanter (se f.eks. Taylor, Larner, Conchie og van der Zee 2015). Vi er også bedre til å 

gjenkjenne og forstå representanter fra gruppen vi selv tilhører, og oppdager lettere nyanser i 
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deres forklaringer. En slik tilhørighetsgenerert skjevpåvirkning på vurderingsevnen kalles 

«own-race-bias» (Meissner og Brigham 2001; Johnson og Fredrickson 2005).  

 

Både etnisitet og påkledning kan altså, ifølge vitnepsykologien, påvirke 

troverdighetsvurderinger slik at de blir systematisk mindre treffsikre. Studier har videre vist at 

vi oppfatter velkledde personer som mer troverdige enn dårlig kledde, og svartkledde som 

mindre troverdige enn lyst kledde (Vrij 2015:126). Det er altså flere forhold som indikerer at 

svartkledde, ansiktstildekkede kvinner kan starte troverdighetsvurderingen i motbakke. Ifølge 

Magnussen og Melinder (2014: 615) indikerer resultatene fra «de få studiene som finnes» at 

bruk av hodeplaggene hijab og niqab påvirker folks vurderinger av troverdighet negativt:  

 

[E]n kvinne med niqab ble vurdert som den minst attraktive, minst vennlige, minst 

kompetente, minst pålitelige og minst intelligente sammenlignet med kvinner med mer 

tradisjonell vestlig påkledning (ibid). 

 

Fordi antrekk gis mening i lys av sosial kontekst, kan det likevel ikke settes noe likhetstegn 

mellom farge på antrekk og troverdighet. Det utgjør f.eks. neppe noe problem for dommere og 

advokaters troverdighet at de bærer svarte kapper. Å bli mistenkt for å forholde seg strategisk 

til sosiale koder vil heller ikke påvirke troverdighet positivt. Derfor er det heller ikke gitt at 

det slår heldig ut for troverdigheten om én, hvis lovbrudd er knyttet til religiøs overbevisning, 

tilsynelatende tar lett på å legge de religiøse symbolene fra seg.viii 

En advokat som skal forsvare en person som benytter ansiktstildekking vil likevel ha 

forskningsmessig belegg for å advare vedkommende om at ansiktstildekkingen vil kunne 

innvirke negativt på troverdighetsvurderingen i retten. Ifølge en undersøkelse foretatt av Pew 

Research i 15 vesteuropeiske land, utgjør nordmenn dessuten den gruppen i Norden som er 

mest kritiske til ansiktstildekking.ix Basert på hva som følger av en tiltalts rettigheter og 

plikter under en straffesak, kan det likevel argumenteres for at det er urimelig å kreve av en 

tiltalt kvinne at hun skal ta av seg sløret mot sin vilje. En som er siktet i en straffesak plikter 

riktignok å møte til hovedforhandling, jfr. straffeprosessloven § 85. Men siktede kan ifølge 

lovens §§ 90 og 93.2 både nekte å forklare seg, og jfr. straffeloven § 221.1, bevisst forklare 

seg galt uten å straffes for det. Når dommerne slik ikke har krav på siktetedes verbalspråk, 

virker det rart om de skulle ha krav på vedkommendes kroppsspråk.  
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Argumentet styrkes av at det heller ikke er forskningsmessig belegg for å hevde at tilgang på 

personers mimikk og kroppsspråk gjør det lettere for dommere å vurdere sannhetsgehalten i 

rettslige forklaringer. Tilgangen på kroppsspråk og mimikk kan altså ikke begrunnes 

epistemologisk. Som vist over, argumenteres det i fagpsykologien snarere for at tilgang til det 

utvidede informasjonsgrunnlaget har en overvurdert betydning i vår straffeprosessuelle 

beslutningsmodell. I stedet for å gjøre dommernes troverdighetsvurderinger mer treffsikre, 

beskrives det utvidede informasjonsgrunnlaget å utgjøre en vanskelig kontrollerbar feilkilde 

som øker risikoen for at dommerne påvirkes av ikke-relevante faktorer (Magnussen og 

Melinder 2014). 

 

Niqab kan riktignok utgjøre en slik ikke-relevant faktor, men det kan også klassetilhørighet, 

etnisitet, generell bekledning, framtoning og presentasjonsmåte generelt. Det foreligger ingen 

bestemmelse i norsk straffeprosess som pålegger en tiltalt å forsøke å framstå mest mulig 

troverdig. Å innføre påkledningsregler for å forhindre at akkurat det lille antallet brukere av 

niqab på feilaktig grunnlag blir vurdert som lite troverdige, vil være en lite prinsipiell løsning 

av en vidtrekkende feilkilde. Basert på vitnepsykologisk forskning bør en slik løsning favne 

alle. I og for seg kunne det argumenteres for at bruk av niqab faktisk fjerner mange av 

påvirkningsfaktorene som psykologene anser som feilkilder. Forstått på denne måten kan bruk 

av niqab representere en type bias-kontroll. Verken de som forsvarer eller kritiserer bruk av 

niqab, ville antakelig mene at det er en god ide å la alle som forklarer seg for retten bruke en, 

fordi det også er et tungt ladet religiøst symbol. Poenget er at troverdighetsforskningen ikke 

utgjør et sterkt argument for å tvinge ansiktssløret av en som er tiltalt i en straffesak. Basert på 

psykologisk forskning kan man heller hevde at i en beslutningsmodell hvor det er et uttalt mål 

at fellende avgjørelser skal være i samsvar med den materielle sannhet, vil en epistemologisk 

begrunnelse peke i retning av at det kan være et vel så stort behov for at tiltalte og vitner i 

retten framstår gjennom en bekledning som fjerner personlige og irrelevante uttrykk, som at 

dommerne gjør det.    

 

 

Kommunikasjon, troverdighet og tillit 
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En måte å uttrykke at man mener at noen er troverdige, særlig i retten, er å si at man fester lit 

til dem. Våre vurderinger av troverdighet er basert på hvor tillitvekkende noen framstår for 

oss (Magnussen 2004:187). Dette synliggjør at troverdighetsvurdering inngår som en 

vesentlig del av alminnelig kommunikasjon, og at troverdighet kan forstås som et substitutt 

for sikker viten. Som sosiologen Anthony Giddens (1997:68) har påpekt, er tillit «bare 

påkrevet der hvor det er uvitenhet – enten det dreier seg om fagpersoners vitensfordringer 

eller om tankene og intensjonene til de aller nærmeste». Tillit trer dermed i sikkerhetens sted 

når sikkerhet ikke er mulig. Troverdighetsvurdering kan slik ses som en slags proxyvariabel 

for faktiske påstanders riktighet i retten. Slik «[t]he sound of your hammer at five in the 

morning or eight at night, heard by a creditor, makes him easy six months later», ifølge 

Benjamin Franklin,x eller en stats nasjonalprodukt kan brukes som proxy for innbyggernes 

levestandard, slik brukes troverdighet for å bestemme bevisvekten av utsagn i retten (Skyberg 

2019:79). Ifølge den psykologiske troverdighetsforskningen fungerer denne proxyvariabelen 

altså som et relativt dårlig mål på det vi egentlig vil vite noe om, nemlig om utsagn som 

fremmes er riktig. Men selv om det å vurdere troverdighet ansikt til ansikt, ifølge 

psykologiske studier, ikke gjør treffsikkerheten høyere, viser mange studier at det å vurdere 

troverdighet ansikt til ansikt gjør den som foretar vurderingen tryggere på at vurderingen er 

riktig (se f.eks. Granhag og Landström 2005; Bond og DePaulo 2006; Landström, Willén og 

Bylander 2012). Møter ansikt til ansikt bidrar slik til systemtillit. Giddens er inne på dette i 

boka Modernitetens konsekvenser, når han påpeker at selv om vi i moderne samfunn er 

avhengig av å ha tillit til abstrakte systemer, er det viktig at denne moderne tillitsformen 

«gjeninnleires» (Giddens 1997:68). I dette ligger at de abstrakte systemene tilbyr arenaer for 

intimisering av tilliten, ved at systemene representeres gjennom det kan kaller menneskelige 

adgangsporter. I slike «ansiktsforankrede» situasjoner opprettholdes tillit gjennom sam-

nærvær hvor «vedvarende iakttakelse av blikk, kroppsholdning og mimikk og konvensjonene 

for samtale» er sentrale for etablering av tillit (ibid:75).  

I en del situasjoner er det åpenbart problematisk å ha overdreven tro på riktigheten av egne, 

potensielt sett sviktende vurderinger fordi det vil gjøre oss mindre vare for at vi kan begå 

systematiske feil (Vrij 2015:165). Det er derfor særlig viktig at dommere som skal ta stilling 

til hva som er faktum i en sak, er kjent med funnene fra den psykologiske løgnforskningen. 

Spørsmålet er om trygghetsfølelsen som kan følge av et såkalt utvidet informasjonsgrunnlag 

også i en rettslig sammenheng kan ha en positiv funksjon?  
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Den europeiske menneskerettighetsdomstolen anså ikke Frankrikes offentlige niqabforbud å 

være i strid med menneskerettighetene i saken S.A.S. v France fra 2014 (S.A.Sv. France, 

application no 43835/11, 1. juli 2014). I avgjørelsen anses ansiktsforankrede forpliktelser som 

sentrale og tett knyttet til det retten kalte prinsippet «living together» (ibid:avsnitt 82). Staten 

fikk dermed tilslutning til at ansiktstildekking i offentligheten burde forbys fordi:  

the face plays a significant role in human interaction: more so than any other part of the body, 

the face expresses the existence of the individual as unique, and reflects one`s shared humanity 

with the interlocutor, at the same time as one`s otherness (ibid). 

Tilsvarende ser vi at niqab-forbudet i undervisningsinstitusjoner som ble innført i Norge i 

2018, nettopp er begrunnet med at det å se hverandres ansikt er vesentlig for god 

kommunikasjon (Prop. 51 L (2017-2018) Endringar i opplæringslova mv. (forbod mot bruk 

av ansiktstildekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar), se f.eks. punkt 3 og 

4.2). Avgjørelsen fra EMD har riktignok blitt kritisert av flere for å være basert på sviktende 

argumenter, og avgjørelsen ble også avgjort ved dissens. Jussprofessor Ralf Michaels 

(2018:232) mener argumentasjonen er lite overbevisende blant annet fordi vi kommuniserer 

med hverandre på en rekke måter uten å ha tilgang til hverandres fjes. Professor i 

menneskerettigheter, Eva Brems (2014:540), har på sin side uttalt at «[a]t least before the ban, 

woman wearing a face veil were in fact interacting in numerous ways with society at large». 

Brems gjengir også den tildekkede saksøkerens framførte argumentasjon under høringen for 

retten til å bære niqab: 

 

The most important thing about how I communicate [is] my words and how I follow them up 

with deads – not the visibility of my face. My veil compels others to respond to my brains, not 

my body; to respond to what I say, not how I look when I say it; on my character, not my 

clothes (ibid:539). 

Saksøkerens appell førte ikke fram, men vi kan se at den bygger på et rasjonale som har klare 

likhetstrekk med kritikken fra psykologisk troverdighetsforskning. Det saksøker i EMD-saken 

og den psykologiske forskningen har til felles, er at de bringer oppmerksomheten over fra 

form til innhold. I jussen står imidlertid altså retten til et utvidet informasjonsgrunnlag sterkt 

fordi det er antatt å bidra både sannhets- og tillitsfremmende. Fordi troverdighetsvurderinger 

basert på ekstralingvistisk informasjon skjer intuitivt (se f.eks. Willis og Todorow 2006) kan 

det også være vanskelig for den foretar vurderingen å skille form- og innholdsdimensjonen 

ved en forklaring fra hverandre (Skyberg 2019, kapittel 7). Bevismuntligheten har, som nevnt, 
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også andre og mer robuste epistemologiske begrunnelser, som at den tilrettelegger for effektiv 

kontradiksjon. Mange av fagdommere oppgir dessuten at de først og fremst benytter det 

utvidede informasjonsgrunnlaget som møtet med vitner og tiltalte gir dem, til å gi retning på 

spørsmålene de skal stille (ibid, kapittel 13). Dommerne bruker i så fall ikke informasjonen til 

å trekke konklusjoner direkte, men til å etterspørre mer informasjon når de får følelsen av at 

noe skurrer (ibid:13.2.2). Nestor på løgnforskningsfeltet, psykologiprofessor Aldert Vrij 

(2015), stiller seg heller ikke fullstendig kritisk til kroppsspråkets positive betydning for 

løgndeteksjon når han uttaler at:  

 

«Our research and that of others has consistently shown that more accurate truth/lie decisions can be 

made when both nonverbal behaviour and speech content are taken into account than when focusing 

on nonverbal communication or speech content separately» (ibid:401). 

 

Den sterkeste advarselen av relevans for direkte bevisførsel er altså knyttet til å alene trekke 

konklusjoner på bakgrunn av kroppsspråk og framtoning. Denne advarselen er det imidlertid 

grunn til å ta på alvor. Ifølge Vrij (2015:173) er det slik at jo flere visuelle ledetråder folk 

oppgir at de anvender i troverdighetsvurderingen, jo lavere treffsikkerhet har de.xi  

 

Psykologisk troverdighetsforskning utgjør altså ikke et sterkt argument for å ta sløret av noen 

som skal forklare seg i retten. Men spørsmålet gjenstår om den tryggheten vi har en tendens til 

å tillegge kommunikasjon vi deltar i ansikt til ansikt likevel kan tenkes å inngå i en 

argumentasjon for rettens krav på et ansikt? Det kan argumenteres for at spørsmålet må 

besvares ulikt avhengig av om det er en tiltalt eller et vitne som skal forklare seg. Vitneplikten 

følger av straffeprosessloven §§ 108 og 109. I motsetning til hva som gjelder for tiltalte, 

plikter ikke vitner nødvendigvis å møte for retten, men kan forklare seg ved fjernavhør. 

Vurderingen er etter loven betinget av om det er snakk om et sentralt eller perifert vitne. Ved 

fjernavhør foretrekkes overføring både av lyd og bilde, men avhøret kan skje over telefon. I så 

fall er retten avskåret fra tilgangen på visuell informasjon, og hva vitnet måtte ha på seg av 

klær eller slør er uten betydning. 

 

Dermed synliggjøres også en forskjell i tiltaltes og vitners plikter og rettigheter. I motsetning 

til hva som gjelder for en tiltalt må ikke vitner nødvendigvis møte for retten. Når vitner 
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forklarer seg må de imidlertid, og i motsetning til tiltalte, avgi en forsikring hvor de lover å 

forklare «den rene og fulle sannhet og ikke legge skjul på noe».xii Det er selvsagt viktig at 

troverdighetsvurderingen av vitner er mest mulig treffsikker, men ifølge den psykologiske 

troverdighetsforskningen, er det i beste fall usikkert om tilgang til vitners mimikk vil øke 

dommernes treffsikkerhet. En eventuell positiv effekt vil også måtte veies mot de 

menneskerettslige hensyn til privatliv og religionsfrihet.  

 

Ansiktet og følelsen av trygghet   

Et forbud mot å la vitner bruke niqab i retten må i så fall begrunnes langs et annet spor og 

relateres til at mottaker av vitnemål i retten strekker seg utover gruppen av dommere som 

avgjør saken. Basert på tidligere norsk rettspraksis, er det i og for seg ikke utenkelig at 

hensynet til offentligheten vil tillegges verdi i en slik vurdering. Den såkalte Valebrokk-

kjennelsen, gjengitt i Rt-2003-593, kan leses som et uttrykk for at Høyesterett vurderte tilgang 

til et utvidet informasjonsgrunnlag som viktig også for et offentlig publikum. I saken avgjorde 

Høyesterett under dissens at TV2 ikke hadde brutt forbudet mot uten samtykke å publisere 

bilder av en domfelt på vei til eller fra et rettsmøte. Dette til tross for at kanalen hadde 

offentliggjort opptak av en av de dømte da han mottok dommen. TV2 nådde for rettens flertall 

fram med at retten til ytringsfrihet etter EMK artikkel 10 måtte gå foran forbudet fordi «bruk 

av bare bilde, eller lyd og bilde er fundamental for å formidle informasjon, meninger og 

ideer» og at «i dette tilfellet kunne ikke filmopptaket av B erstattes med ord» (ibid, avsnitt 

18). Forsvaret insisterte altså på, og vant fram med, at det finnes en uoversettelighet mellom 

ekstralingvistisk informasjon, i dette tilfelle kroppsspråk, og skriftlige redegjørelser, som 

gjorde at referatformen i dette tilfellet ikke ville være tilstrekkelig. Filmopptaket som var 

stridens kjerne varte ifølge førstvoterende bare noen sekunder, men viste en domfelt person 

«som småflirende og tyggende tyggegummi går ut av rettslokalet» (ibid, avsnitt 42). Videre 

skriver retten at «den opptreden B viste umiddelbart etter domsavsigelsen var meget spesiell», 

og at «det er liten tvil om at bildene kunne oppfattes slik at de sa noe vesentlig om hans 

personlighet» (ibid, avsnitt 63). I tillegg hadde forsvareren uttalt til TV2 at domfelte var 

skuffet over avgjørelsen og «det var rimelig tydelig på hans kroppsspråk» (ibid, avsnitt 42). 

Førstvoterende mener derfor at «når TV2 hadde filmopptak som i høy grad talte for at 

kroppsspråket sa noe ganske annet enn det forsvareren ga uttrykk for, måtte det være 

berettiget å vise opptaket som et korrektiv til forsvarerens argument» (ibid, avsnitt 64). I 

avgjørelsen postuleres slik et behov for at offentligheten med egne øyne, og gjennom tilgang 
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til domfeltes kroppsspråk, selv skal få gjøre seg opp en mening om domfeltes karakter og hva 

han egentlig mente om domfellelsen. Jeg mener resonnementet avgjørelsen bygger på kan 

kritiseres,xiii og et mindretall på to underkjenner også den koblingen mellom kroppsspråk og 

sannhet som flertallsvotumet hviler på (ibid, avsnitt 74). Men avgjørelsen kan likevel anses å 

si noe om domstolens vurdering av hvilken betydning det utvidede informasjonsgrunnlaget 

har for forholdet mellom domstol og offentlighet.  

 

Da Jurykommisjonen for over 115 år siden begrunnet den direkte bevisførselens fordeler i 

forarbeidene til loven, vektla kommisjonen at bevismuntlighet ville gi den tiltalte en følelse av 

trygghet og kontroll fordi vedkommende selv både fikk se og høre anklagene framført mot 

seg (Jurykommisjonen 1885). Dette er, i alle fall delvis, et argument som går utover den 

epistemologiske virkningen som er knyttet til bevismuntlighet i vår straffeprosessuelle 

beslutningsmodell. Hvor vektig argumentet er kan diskuteres, men det virker klart at det er en 

lang og stadig virksom tradisjon for å knytte det å ha tillit til noen i samhandlingssituasjoner 

med det å møtes ansikt til ansikt.   

 

I forbindelse med høringene i S.A.S v France ble den franske moralfilosofen Emmanuel 

Levinas teori om betydningen av møtet når jeget står ovenfor den Annen som «ansikt» sett i 

tilknytning til fortolkningen av prinsippet «living together». Den måde, det Andet viser sig på 

ved at overskride det Andets ide i mig, kalder vi ansikt» (Levinas 1996:42). Ansiktet har slik 

en sentral betydning i Levinas´moralfilosofi, men levinasfortolkere har påpekt at Levinas med 

ansikt ikke mener fjes (Kvandal 2010:26). Den franske statens levinastolkning har da også, 

blant annet på dette grunnlagt, blitt kritisert (se f.eks. Brems 2014 og Michaels 2018). Poenget 

her er ikke å drøfte Levinas moralfilosofi, men å vise at i høringene som førte fram til EMDs 

avgjørelse, ble ansiktets rolle i medmenneskelig kommunikasjon forsøkt rasjonalisert og 

forankret i mer enn common sensiske anførsler.  

 I Prop. 51 L (2017-2018), som forbyr bruk av niqab i barnehager og 

undervisningssituasjoner, gjøres på sin side ingen forsøk på å klargjøre noe teoretisk grunnlag 

for den uttrykte troen på ansiktets positive betydning for kommunikasjon. Sammenhengen tas 

snarere for gitt. Riktignok gjengis det fra Universitets- og høgskulerådets (UHR) høringssvar 

at: «UHR meiner at argumentasjonen for et generelt forbod inneheld ei rekkje påstandar om 

koreleis plagg som dekkjer heile eller delar av ansiktet, påverkar moglegheiter for 
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kommunikasjon og samhandling som ikke er tiltrekkeleg nyanserte» (Prop. 51 L (2017-2018, 

side 26). Departementet begrunner likevel ikke sitt forslag med henvisning til teoretiske 

forklaringsmodeller, men lar antakelsen om den positive sammenhengen mellom god 

kommunikasjon og det å se den andres ansikt fungere som premiss for den videre 

argumentasjonen. Dette er f.eks. tydelig når Departementet argumenterer for at selv om det 

har vært «høve til å forby plagg som dekkjer ansiktet på lokalt nivå», så er det to grunner til at 

spørsmålet bør løses på nasjonalt nivå (ibid:32). «For det første hindrar bruken av 

ansiktsdekkjande plagg god kommunikasjon (...)» og «[f]or det andre er forbod mot plagg 

som nikab og burka i barnehagar og undervisningssituasjonar eit prinsipielt spørsmål, fordi 

det grip inn i religionsfridommen og privatlivet til den enkelte» (ibid). Spørsmålet bør derfor 

løftes opp og drøftes og avgjøres på det øverste folkevalgte nivået (ibid).   

Selv om lovforslaget ikke ble gitt et teoretisk belegg, kan det at høringsrunden ikke bød på 

motstand for dette sentrale premisset forstås slik at troen på sammenhengen mellom god 

kommunikasjon og det å se den andres ansikt, står sterk i norsk offentlighet. Det indikerer at 

det å ha tilgang til den andres ansikt i kommunikasjonssituasjoner er en så høyt ansett 

kulturell verdi at den heller ikke trenger noen begrunnelse. At dette delvis er knyttet til at 

kommunikasjon består av mer enn ord alene, framgår av punkt 9.1, hvor det heter at 

«[a]nsiktsdekkjande plagg hindrar den nonverbale delen av kommunikasjonen (...)» (ibid:57). 

Det ville også være lett å presentere et faglig belegg for at vi rent faktisk vektlegger mer enn 

innholdet av ordene som ytres når vi kommuniserer, og at vi også kan kommunisere uten ord 

(se f.eks. Guerrero og Farinelli 2009; Granhag og Landström 2005); Vrij (2015). Det samme 

kommer også til uttrykk som en forutsetning i strafferetten, hvor f.eks. trusler ikke 

nødvendigvis må fremsettes verbalt, men kan formidles gjennom «gjerningsmannens 

kroppslige signaler» (Høgberg og Salomonsen 2010:222; NOU 1997:23, side 66).  

 

Avslutning 

Den psykologiske troverdighetsforskningen viser ført og fremst at tilgang til et utvidet 

informasjonsgrunnlag ikke øker treffsikkerheten når vi klassifiserer utsagn som sanne eller 

falske. Den samme forskningen støtter imidlertid at tilgang til slik informasjon gjør oss 

sikrere på egne vurderinger. Magnussen har pekt på at det er nær sammenheng mellom 

troverdighetsvurderinger og tillitsvurderinger i retten, at nonverbale tegn informerer begge 

prosesser, men uten at det gjør troverdighetsvurderingene sikrere. Tvert imot advarer altså 



14 

 

Magnussen og Melinder, som vist, mot at nonverbal informasjon kan gjøre avgjørelsene 

dårligere. 

 

Tillit er likevel et fenomen som har betydning utover rettens rene troverdighetsvurderinger og 

et eventuelt forbud mot at vitner forklarer seg med niqab, må i så fall støtte seg på dette siste 

hensynet. De foreløpige rettspolitiske drøftelsene av forbud mot niqab viser at troen på det 

utvidede informasjonsgrunnlagets betydning for kommunikasjon overhodet, står sterkt i norsk 

kultur. Dette er i tråd med grunnleggende prinsipper i vår straffeprosessuelle 

beslutningsmodell hvor muntlig og bevisumiddelbar bevisførsel har blitt ansett viktig 

gjennom sin møteskapende virksomhet. Ansiktsforankret informasjon kan antas å influere 

både troverdighets- og tillitsvurderinger i retten. Mens troverdighetsvurderinger risikerer å 

påvirkes negativt, kan aktørenes opplevelse av tillit bli større. At påvirkningen fra direkte 

møter ikke nødvendigvis drar kvaliteten på slike vurderinger i samme retning, representerer 

en ikke uvesentlig utfordring for domstolen også i alle saker hvor niqab ikke brukes.  

 

 

 

 

 

i Takk til Ulf Stridbeck som satte meg på ideen om å skrive om temaet, for interessante diskusjoner underveis og 

for lesing av utkast til et upublisert manus han arbeider med. Takk også til Karl-Fredrik Tangen og Nytt norsk 

tidsskrifts fagfeller for kommentarer på teksten. 
ii Se f.eks. Prop. L (2017-2018) Endringar i opplæringslova mv., punkt 6.1 om antall brukere i Norge og 

Michaels (2018.223-225) om antall brukere i Europa.  
iii HR-2014-2472-A, avsnitt 31. 
iv Oslo tingrett 13-168908ADM-OTIR/ADM, saken er omtalt i (Skyberg 2019:38-39). 
v Oslo tingrett 13-168908ADM-OTIR/ADM ,side 5-6). 
vi (ibid, side 6). 
vii Det er imidlertid viktig å påpeke at bevismuntligheten er bredere begrunnet og at det er liten strid om at 

direkte bevisførsel, ved å tilrettelegge for effektiv kontradiksjon, faktisk virker sannhetsfremmende, se f.eks. 

(Skyberg 2019:7.5).  
viii Se f.eks.: https://www.nrk.no/norge/sterke-reaksjoner-etter-at-malika-kastet-hijaben-1.13420660, lesedato 

27.01.20. 
ix https://forskning.no/islam/nordmenn-mest-kritiske-til-niqab-og-burka/1244270, lesedato 14.01.20 
x Sitert fra Swedberg (2010:75). 
xi Bond og DePaulo (2006) fant at folks treffsikkerhet når det gjaldt å vurdere om noen lyver var i lik i 

situasjoner hvor de enten bare hørte vedkommende, eller så og hørte vedkommende samtidig. Dersom de 

imidlertid bare så vedkommende, gikk treffsikkerheten ned, og dessuten i retning av at de feilaktig klassifiserte 

flere som løgnere, se også Vrij (2015:150) og Mann, Vrij, Fisher og Robinson (2008).  

                                                 

https://www.nrk.no/norge/sterke-reaksjoner-etter-at-malika-kastet-hijaben-1.13420660
https://forskning.no/islam/nordmenn-mest-kritiske-til-niqab-og-burka/1244270
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xii https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/borgarting-lagmannsrett/nar-jeg-skal-til-retten/Vitne/, se også 

Domstolloven §§ 141 og 206. 
xiii Se Skyberg (2019:288-290). 
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