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1 Innledning 

Denne hovedoppgava er en samtaleanalyse av sju politiavhør. Dette innebærer et 

bestemt perspektiv på samtalemateriale, og en empirisk tilnærmingsmåte hvor det 

først og fremst er selve samtalen som analyseres. Enhver samtale er en unik 

konstruksjon, som formes av blant annet hvem deltakerne er, deres relasjoner og 

historie, formålene med samtalen, situasjonen og omgivelsene. Samtaler er samarbeid, 

og hvert bidrag i ei samtale utformes i forhold til det som allerede er sagt, og det 

skaper et grunnlag for de kommende bidragene. Slik utvikler deltakerne samtalens 

form, tema og stil i samspill med hverandre og hverandres ytringer. 

 

 På 1960/70-tallet utviklet blant annet sosiologene Harvey Sacks, Emmanuel 

Schegloff og Gail Jefferson modeller for hvordan en kan drive studier av samtaler. 

Deres studier, og mange etter dem, viste at samtaler ikke er tilfeldig oppbygd, men at 

det finnes mange systematiske trekk. Gjennom slike studier fikk en også en forståelse 

av at det finnes ulike typer samtaler, og at disse må forstås i den konteksten de finner 

sted – både med henblikk på deltakerne og kulturelle og sosiale omstendigheter.  

 

Denne studien tar for seg en samtaletype som har helt bestemte deltakere, og som 

skjer i en helt bestemt sosial sammenheng: et politiavhør. Politiavhøret er 

etterforskernes viktigste redskap, sies det innenfor politiet (Myklebust 2002b, 

Rachlew 2003). Å studere politiavhør med samtaleanalytikerens begrep, forståelser og 

problemstillinger er relevant og nyttig nettopp fordi samtaler ikke foregår på tilfeldig 

vis. Kunnskap om hvordan en samtale utvikler seg fra tur til tur, hvordan deltakerne 

sammen skaper forståelser og mening, og hvordan de samtidig bygger opp relasjoner 

seg i mellom er derfor viktig for å kunne bruke dette redskapet på en god måte. 

Samtidig er det viktig å ha en forståelse for at alle samtaler er unike; hvordan en 

samtale forløper kan aldri predikeres med hundre prosent sikkerhet. Derimot kan 

kunnskap om samtaler gjøre at en lettere forstår hvorfor en samtale ble som den ble, 

og hvordan en kan lære av det. 
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1.1 Problemstillinger 

I litteraturen om politiavhør i Norge finner en lite empiriske undersøkelser. Et av mine 

mål da jeg startet dette prosjektet var helt enkelt å finne ut av hvordan politiavhør 

foregår. Seinere ble dette operasjonalisert noe: 

• Hvordan er avhørene oppbygd, og hvilke faser består de av? 

 

Innafor samtaleforskning er det vanlig å anse skillet mellom hverdagslige og 

institusjonelle samtaler som hensiktsmessig. Årsaken til dette er at det viser seg at 

samtaler i en institusjonell kontekst er annerledes enn hverdagssamtaler, blant annet 

gjennom at institusjonelle samtaler er mer begrensede i distribusjon av spørsmål og 

svar, og i hvilke aktiviteter det åpnes for. Den institusjonelle konteksten i et 

politiavhør er både ramme og ressurs for samtalen; som ramme gir den visse 

begrensninger for hva som er relevant og for hvilke rettigheter deltakerne har i 

samtalen, og som ressurs gjør den det mulig å samtale på spesielle måter og om visse 

tema som i ei hverdagssamtale ville virke svært truende. 

 

En institusjonell samtale har forhåndsdefinerte mål (Linell 1990: 21), og i avhøret er 

et sentralt mål at samtalen skal munne ut i en avhørsrapport som skal følge den videre 

saksgangen. Tradisjonelt skriver politibetjenten1 denne rapporten underveis i avhøret, 

men denne praksisen er i ferd med å bli endret. Lydopptak av avhør er i ferd med å bli 

innført i Norge, og det gir mulighet for å skrive rapporten i etterkant, med 

utgangspunkt i opptaket. I England er dette vanlig praksis, der er det til og med sivilt 

ansatte som gjør denne jobben (Rachlew 2003:18). I Sverige har det også vært vanlig 

at rapporten leses inn på en diktafon, setning for setning underveis i avhøret (Jönsson 

1988:9). I mitt materiale skrives rapporten på datamaskin underveis i avhøret, og 

skrivinga av denne rapporten er et av mine hovedfokus i studien. På denne 

bakgrunnen ønsket jeg å finne ut mer om hvordan dagens praksis fungerer:  

• Hvordan blir avhørssamtalen påvirket av at rapporten skrives underveis?  

• I hvilken grad blir rapporten samskapt av begge deltakerne? 

                                                 
1 I denne oppgava omtaler jeg de enkelte politifolkene som politibetjenter. Selv om dette er en bestemt 
stillingsbetegnelse, kan den også brukes som en fellesbetegnelse på konstabler, overkonstabler og 
betjenter (jmf Finstad 2000:36). Jeg har ikke kjennskap til hva slags stilling politifolkene i mitt 
materiale har, og bruker derfor denne kjønnsnøytrale fellesbetegnelsen.  
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Slik avhør blir presentert i opplæringslitteratur og i "oppskrifter" for hvordan avhør 

skal gjennomføres, kan det virke som en samtaleform som har svært klare rammer og 

regler for hva en kan snakke om, og hvordan. Samtidig tilsier samtaleanalysens 

grunnsyn at samtaler er samarbeid, og at rammene for avhøret er gjenstand for 

forhandlinger. Jeg vil undersøke hvor faste rammene for avhøret er:  

• Hva slags typer snakk er det plass til innafor rammene av et avhør? 

 

I all kommunikasjon er det et relasjonsaspekt: vi kan ikke samhandle med en person 

uten å ha en eller annen form for relasjon til personen. Samtidig påvirker stemningen 

og stilen i samtalen hva en får fram. Jeg vil derfor se på:  

• Hvordan er samtaleklimaet i avhøret? 

• Hvordan bygges relasjoner mellom den som avhører og den som avhøres? 

1.1.1 Mål og utgangspunkt for prosjektet 

Det er forska lite på avhør i Norge, og innafor politiet er det uttrykt ønske om mer 

kunnskap og økt bevissthet omkring hvordan avhør gjennomføres i dag (Myklebust 

2002). Dette er en kvalitativ undersøkelse, og ut fra mine sju avhør kan en ikke si noe 

generelt om hvordan avhør i Norge er. Derimot håper jeg at jeg kan bringe fram 

beskrivelser, eksempler og analyser som politifolk kan se i forhold til egne erfaringer. 

Denne undersøkelsen gir ikke svar på hvordan en kan gjennomføre gode avhør, men 

den kan være til hjelp for å reflektere over og lære av egne erfaringer. 

 

Det føles også nødvendig å presisere at dette prosjektet i utgangspunktet ikke har et 

kritisk formål. Når jeg forteller om prosjektet mitt, reagerer mange med å tro at jeg 

skal "avsløre" politifolks triks og strategier for å lokke fram tilståelser, men dette har 

jeg ingen ambisjoner om - og jeg tror heller ikke at avhørsverdenen er så enkel. Jeg 

ønsker å bringe fram kunnskap som er nyttig for politiet, fordi jeg tror at kunnskap om 

avhør vil føre til gode avhørsmetoder. Et eksempel på en slik tilnærming er når 

Asbjørn Rachlew i sin masteroppgave i avhørspsykologi (Rachlew 1999) skriver at 

politifolk oppgir at de er mer aggressive i avhør av mistenkte enn i avhør av vitner. 

Han konkluderer da med at dette er et uttrykk for en misforståelse om at aggressivitet 

er formålstjenelig i avhør, og foreslår økt opplæring som middel mot dette. Jeg ser 

dette som en riktigere og mer konstruktiv måte å bruke funn på enn om Rachlew for 
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eksempel skulle skape et inntrykk av at maktmisbruk er en bevisst strategi fra politiet. 

Utgangspunktet mitt skal selvsagt ikke skygge for funn som kan være uheldige og 

uønsket for politiet, men det handler om å bruke funnene konstruktivt. 

1.2 Forskning om politiavhør 

For å kunne lage relevante problemstillinger og forskningsprosjekt som vil bringe 

feltet framover, er det viktig å kjenne til kunnskapssituasjonen på et felt. I tillegg er 

det viktig å forankre forskningsprosjekt i kunnskapsfeltet for å skape og opprettholde 

intersubjektivitet mellom forskere; forskere skal kunne dra lærdom av hverandres 

prosjekt og studier, og slik stadig bringe fram ny kunnskap (Haavind 2000). I denne 

delen av oppgava skal jeg derfor kort se på noe av den forskninga som er gjort som er 

relevant for min studie, og plassere mitt eget prosjekt i forhold til denne forskninga. 

 

Mye av den internasjonale forskninga om avhør er gjort av psykologer. Den mest 

kjente er kanskje Gisli Gudjonsson, som har jobbet mye med avhør både på Island, i 

England og i USA. Han har særlig fokusert på tilståelser, og hans studier har vært 

viktige for å få anerkjennelse for at falske tilståelser forekommer ganske hyppig. Et av 

hans hovedanliggende er å gi psykologer redskap og metoder for å kunne vurdere 

hvor sårbare og påvirkelige mistenkte er, og at dette må ses i sammenheng med den 

mistenktes helsetilstand, omstendighetene rundt arrestasjon og avhør, og selve 

avhøret. Dette redskapet er i hovedsak Gudjonsson Suggestibility Scale (Gudjonsson 

2003: 361).  

 

Avhørspsykologer er generelt opptatt av hvordan mennesker reagerer på 

avhørssituasjonen, og hvordan for eksempel den avhørtes mentale helse har betydning 

for hvor troverdig og "sann" informasjonen som kommer fram i avhøret er. Dermed 

inkluderes gjerne undersøkelser av mental helse og for eksempel læringsevne i 

studiene av avhør. Avhørspsykologene interesserer seg også for hvordan 

hukommelsen virker, og hvordan ulike avhørsstrategier tar denne kunnskapen i bruk. 

Språk, og særlig spørsmålsstilling, er dermed aktuelt også for psykologene.  

 

Gudjonsson (2003) setter opp selve avhøret som én av seks kategorier 

avhørspsykologer bør se på når de skal vurdere for eksempel hvor reliabel en tilståelse 

er. Dette viser at avhøret og avhørssamtalen bare er en del av alt psykologer vurderer, 
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og de ser på språkbruken og spørsmålsstillingene i forhold til personenes 

psykologiske tilstand. 

 

Det finnes også forskning om politiavhør som er mer samtaleorientert. En studie det 

henvises mye til, er Cicourels bok The social organisation of juvenile justice fra 1968. 

Dette er en feltstudie i to byer, hvor han har både observert og intervjuet, og fulgt 

flere saker. Studien har vært sentral i å danne en forståelse av avhøret som en del av 

en større juridisk prosess.  

 

Roger W Shuys bok The language of confession, interrogation, and deception (1998) 

tar for seg språket som brukes i tilståelser. Han fokuserer blant annet på at avhøret er 

en dialog, en samtale, og at det som kommer fram skapes i denne samhandlinga. Når 

en for eksempel bruker sitater fra avhør i rettssaker, må disse forstås i den 

sammenhengen de oppsto. Shuy skiller også mellom begrepene "interrogation" og 

"interviewing", og poengterer at avhør bør ha en samtale-lik stil for å få fram mest 

mulig, riktig informasjon. 

 

Joanna Thornborrow (2002) har studert makt og asymmetri i avhør. Hun viser at 

institusjonelt bestemte roller og ansvarsfordelinger ikke bestemmer hvilke handlinger 

de ulike deltakerne kan utføre, men de påvirker hvilke følger disse handlingene har. 

Maktforholdene og de diskursive rollene er noe som kan utfordres, men hun mener at 

de forhåndsbestemte institusjonelle rollene gjør at den avhørtes initiativ behandles på 

andre måter enn avhørerens. 

 

Det at et avhør styres av lover og regler gjør at internasjonal forskning på avhør ikke 

alltid er helt gyldig i Norge. Verden over finnes det ulike lovsystemer, som genererer 

ulike praksiser og ulike forventninger for politiet. Gibbons (2003:1) sier at  et 

lovsystem respresenterer et samfunns verdisyn, og slike verdisyn er selvsagt ikke er 

universelle. Et eksempel er forskjellen mellom Norge og USA – i USA har politiet for 

eksempel lov til å lyve, og si til en mistenkt at de har bevis som de ikke har, noe som 

ikke er lov i Norge (Rachlew 2001). Dermed blir avhørsmetodikk i USA annerledes 

enn i Norge. Dette betyr ikke at forskning om avhør i andre land ikke er relevant for 
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våre forhold, men det innebærer at en må kjenne litt til konteksten for forskninga for å 

kunne vurdere hva som kan brukes og hvordan. 

 

Den forskningen som er mest lik min studie, både i forhold til materialet som er brukt, 

konteksten for avhørene og formålene med forskningen, er Linda Jönssons 

doktorgradsavhandling og påfølgende artikler fra Tema Kommunikasjon ved 

universitetet i Linköping. Dette materialet består både av dommeravhør og av 

politiavhør, i typiske småsaker som butikktyveri, bedrageri og lignende.  

 

I Polisförhöret som kommunikationssituation (Jönsson 1988) tar Jönsson for seg både 

avhørssamtalen og hvilke dialogstrategier politibetjenten viser fram, og hun studerer 

hvordan avhørsrapporten blir til, og hvor godt det som står i rapporten samsvarer med 

avhøret. Mange av artiklene som har kommet etter dette, går nøyere inn på ting 

Jönsson tar opp i sin studie. Disse artiklene har særlig handlet om hvordan avhøret er 

et samarbeid, og et det som kommer fram i avhøret derfor må forstås som et resultat 

av den konkrete samhandlingen. Tema er for eksempel hvordan det den avhørte 

husker og forteller må forstås som i interaksjonen, som en kollektiv rekonstruksjon i 

en spesiell virksomhetstype (Jönsson, Linell, Säljö 1991), hvordan tilståelser er 

kommunikative prosjekt som utføres i fellesskap (Linell, Alemyr, Jönsson 1993), og 

om på hvilken måte politibetjenten uttrykker mistro (Jönsson, Linell 1996). 

Rapportskriving er sentralt flere steder, og hvilke endringer som skjer fra 

avhørssamtalen til den skrevne rapporten tas også opp (Jönsson, Linell 1991). 

1.2.1 Forskning om avhør i Norge 

Et av målene for denne oppgava er å studere nettopp hvordan norske avhør foregår. 

Dette er ikke en komparativ studie som skal sammenligne norske avhør med avhør fra 

andre land, men jeg vil studere avhørene i sin kontekst, som er norsk lovgivning, 

norsk opplæring av politifolk, og norsk fagdebatt om avhør.  

 

Det er ikke forska mye på norske politiavhør, og det er interessant at den forskninga 

som finnes på norske avhør kjennetegnes av at en har tatt utgangspunkt i “uvanlige” 

avhør – som avhør av barn eller avhør hvor en bruker tolk. To eksempler på dette er 

arbeidet til Gamst og Langballe, og Nilsen. Spesialpedagogene Kari Gamst og Åse 

Langballe har skrevet en doktoravhandling om dommeravhør av barn (Gamst, 
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Langballe 2004) og de har også gitt opplæring innenfor temaet dommeravhør til 

etterforskere og jurister (Myklebust 2002b). Anne Birgitta Nilsen skrev i 1995 ei 

hovedoppgave om asylavhør, hvor hun særlig fokuserte på asylavhøret som 

interkulturell kommunikasjon og problemer knytta til bruk av tolk (Nilsen 1995). 

 

Det er allikevel en viss utvikling på gang innenfor feltet. Asbjørn Rachlew og Ivar A. 

Fahsing er to norske politietterforskere som har tatt mastergrad i avhørspsykologi i 

England og skrevet sine mastergradsavhandlinger om politiavhør i Norge. Rachlew 

skriver i sin masteravhandling (Rachlew 2001) at hans studie er den første 

vitenskaplige studien av norske politiavhør. Hans avhandling bygger derfor på 

kunnskap fra britiske og amerikanske studier, og setter resultatene fra slike studier i 

sammenheng med informasjon han henter inn om norske avhør.  

 

Rachlew og Fahsing har også utvikla et kursopplegg for etterforskere ved Oslo 

politidistrikt. Kurset har forkortelsen K.R.E.A.T.I.V.2, og legger vekt på avhør og 

kommunikasjon (Intervju med Rachlew i Politipost, 2002). Dette kurset har seinere 

blitt videreutvikla, og skal nå tilbys ute i de ulike politidistriktene.  

 

I 1997 satte Justisdepartementet i gang et prøveprosjekt med lydopptak av avhør. 

Prosjektet ble avsluttet i mars 2002, og har resultert i at styringsgruppa for prosjektet 

har anbefalt blant annet at lydopptak av avhør skal tas i bruk over hele landet, og at 

opplæring i dette skal inn både på politihøyskolen og som etterutdanning (Aukrust 

m.fl. 2003). Med lydopptak får en blant annet mulighet til å skrive avhørsrapporten i 

ettertid, og en har mulighet til å gå tilbake og høre på hvordan avhøret foregikk. 

 

De som har "tatt tak i" vanlige, norske avhør er altså i hovedsak politietterforskere 

med konkret erfaring med feltet, og det er også erfaringsbasert kunnskap som har vært 

utgangspunkt for opplæring og forskning: "Tidligere norsk produsert materiale referer 

seg i all vesentlig grad til erfaringsbasert kunnskap. I motsetning til britisk litteratur, 

mangler den således det åpne og trygge fundamentet som en mer vitenskaplig 

tilnærming representerer" (Rachlew, 2003:4). Både i evalueringsrapporten fra 

                                                 
2 Kommunikasjon, Rettssikkerhet, Etikk og empati, Aktiv bevisstgjøring, Tillit gjennom åpenhet, 
Informasjon og Vitenskaplig forankring 
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prøveprosjektet med lydopptak av avhør, og i en artikkelserie om avhør i bladet 

Politiforum påpekes det at det bør forskes mer på avhør i Norge. 

1.3 Oppgavas oppbygning 

I kapittel 2 vil jeg presentere materialet mitt, og komme med refleksjoner omkring 

hvordan jeg har samlet inn og bearbeidet materialet. Kapittel 3 er teorikapittelet, hvor 

jeg tar for meg virksomhetsanalyse som en dialogisk samtaleanalyse. Her vil jeg 

klargjøre hvilke teoretiske og analytiske redskap og blikk jeg bruker i analysen. 

 

Analysen er delt inn i fire kapitler ut fra de ulike problemstillingene mine. Det første 

analysekapittelet er det mest deskriptive, og tar for seg hvordan avhørene er bygd 

opp og samskapt. Dette har både som hensikt å gi et overblikk over materialet, og å 

være en analyse av hvordan begge deltakerne utvikler samtalen sammen. Det andre 

analysekapittelet handler om hvordan avhørsrapporten blir skrevet underveis i 

avhøret. Her vil jeg både fokusere på hvordan den blir samskrevet, og hvordan det å 

skrive avhørsrapporten på denne måten både er en begrensning og en ressurs for 

avhøret. Dette kapittelet knytter seg til den helhetlige problemstillingen om hva slags 

samtale avhøret er, men er også en mer selvstendig del som knytter an til en pågående 

debatt i politietaten om hvordan avhørsrapporten bør skrives. Det tredje 

analysekapittelet fokuserer på en viss type saksrelatert snakk - informasjon og 

rådgivning, og kan ses som en utforsking av hvor strenge rammer en har for hva en 

kan snakke om i avhøret. I det fjerde analysekapittelet ser jeg på relasjonsarbeidet 

som foregår i avhørene, og på selve samtaleklimaet - hvordan en kan finne både en 

nøytral, profesjonell tone, og andre ganger en mer personlig tone med klare uttrykk 

for sympati, og hva dette har å si for selve saksutredningen. 

 

I det siste kapittelet går jeg tilbake til problemstillingene, og forsøker å si noe om hva 

materialet mitt kan si om samtalevirksomheten politiavhør. I tillegg ser jeg på hvilke 

muligheter det er for å generalisere fra funnene mine, og på muligheter for videre 

forskning. 
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2 Materiale og metoder 

I dette kapittelet vil jeg presentere materialet for denne oppgava og ta for meg 

hvordan innsamlingen og bearbeidingen av materialet har foregått, og med det se på 

hvilke metodiske og etiske valg jeg har gjort underveis i studien. 

2.1 Mitt materiale 

tabell: materialoversikt3 

Avhør Hoved-
person 

alder, 
ca 

Sak Deltakere Ps alder, 
ca4  

Lengde

YNGVE Yngve, 
mistenkt  

30 Brann Yngve og 
P1

50 75 min

KRISTIN Kristin, 
mistenkt 

25 Legems-
beskadigelse

Kristin og 
P1

50 30 min

REIDAR Reidar, 
sikta 

20 Narkotika Reidar og 
P2

35 120 min 

KÅRE Kåre, 
sikta  

40 Sedelighet Kåre, P2 
forsvarer

35 65 min

VILDE Vilde, 
sikta 

40 Promille-
kjøring

Vilde, P2 35 130 min

TERJE Terje,  
mistenkt 

30 Legems-
beskadigelse

Terje, P3 50 50 min

EIVIND Eivind, 
ukjent 

30 Økonomisk 
bedrag

Eivind, P4 35 30 min

 

Materialet stammer fra en bykommune i midt-Norge, og er tatt opp i perioden 1998-

2001.  

 

Som denne materialoversikta viser, er det forholdsvis stor variasjon i hvilke saker 

avhørene gjelder, og hvor lenge de varer. I tillegg er det andre variasjoner som i større 

eller mindre grad kommer til å bli aktuelle i analysen; Reidar er den eneste som er 

avhørt som del av en pågripelse, de andre er altså kalt inn til avhør. Av de fire 

politibetjentene er det bare en kvinne, P4. Avhøret av Kåre er ikke det første i denne 

saksgangen, han ble avhørt mange ganger i løpet av en dag noen måneder tilbake 

også. Alle de andre avhørene er det første i denne saksgangen.  

                                                 
3 Navnene her er fiktive. 
4 Politibetjentenes alder er min gjetning, ut fra stemme, uttrykksformer og lignende.  
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Siktet vs. mistenkt 

Straffeprosesslovens paragraf 82 definerer hva det innebærer å være siktet. En person 

får status som siktet når minst et av disse punktene er oppfylt: 

• påtalemyndigheten har erklært ham/henne siktet 
• forfølgning mot vedkommende er innledet ved retten 
• det er besluttet pågripelse, ransaking og/eller beslag 
• det er foretatt pågripelse, ransaking og/eller beslag 
• liknende forholdsregler er rettet mot vedkommende. (eks registering med foto 

og fingeravtrykk, kroppslig undersøkelse, blodprøve og lignende) 
  

"Mistenkt" er derimot ikke en status som har en klar definisjon i lovverket: "Den 

enkleste og kanskje mest korrekte forklaring er trolig at en person er å anse som 

mistenkt når etterforskningen dreies mot vedkommende, og det ikke er foretatt 

etterforskningsskritt som gir vedkommende status som siktet." (Dohrn 1997). 

De enkelte avhørene 

I denne oppgava vil det være ødeleggende for anonymiteten til de involverte å 

presentere for lange utdrag av transkripsjonene. Samtidig er det viktig at de utdragene 

jeg presenterer ikke bare forstås som en del av aktiviteten politiavhør, men også som 

en del av dette konkrete avhøret. Avhørene er forskjellige både tematisk, i lengde, i 

deltakerstruktur, og i relasjon mellom den mistenkte og politibetjenten. For at dette 

skal blir tydeligere for lesere av denne oppgava, vil jeg nå fortelle litt mer om hvert 

enkelt av avhørene.  

YNGVE 

Yngve er mistenkt for "uaktsom brann" - det vil si at han har gått fra et tent stearinlys, 

og slik forårsaket brann i huset sitt. Han innrømmer å ha gjort dette, og forklarer 

hvordan det skjedde, men mener han ikke fortjener straff for det siden dette er et uhell 

som rammer ham hardt nok uten straff. 

 

Avhøret starter med at de går igjennom personalia og blant annet inntektsforhold. Når 

de skal begynne på selve forklaringen, uttrykker P helt fra starten av medfølelse med 

Yngve for det som har skjedd, og gjennom hele avhøret snakker de mye om hvor trist 

det er å miste hjemmet sitt på denne måten. Yngve forteller om andre ganger han har 

vært uheldig, og snakker mye om hvor tungt han har det nå.  
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KRISTIN 

Kristin er anmeldt for å ha slått ei jente på en fest. Hun erkjenner å ha gjort dette, men 

erkjenner ikke straffskyld, siden hun mener at den andre jenta var skyld i episoden. 

Avhøret består stort sett bare av at Kristin forklarer seg og svarer på noen konkrete 

spørsmål fra P, som for eksempel om hvor mye hun hadde drukket. Dette avhøret er 

rett-på-sak, de snakker utelukkende om selve saken, og avhøret gjennomføres raskt. 

REIDAR 

Reidar er den eneste i mitt materiale som er arrestert og altså blir avhørt for noe som 

nettopp har hendt. Reidar er tatt inn sammen med to kamerater. Politiet lå i bakhold 

og ventet på at de skulle komme for å hente narkotika som var gjemt i skogen. Reidar 

hevder at han ikke visste noe om at det var derfor kameraten stoppet bilen akkurat der. 

Avhøret bærer preg av at Reidar og P har snakket sammen før avhøret, de henviser til 

ting som ble sagt i bilen og lignende, og avhøret starter ikke med at Reidar skal 

forklare seg, men med at de snakker om hans forhold til narkotika og alkohol. Store 

deler av dette avhøret handler også om å kartlegge vennekretsen til Reidar.  

 

Avhøret finner også sted samtidig som kameratene til Reidar blir avhørt, og før 

politiet har kunnet sjekke telefonutskrifter og lignende. Mye av det Reidar forteller 

om er ting P kan sjekke opp etterpå, noe P også minner Reidar om. P uttrykker flere 

ganger mistro til Reidars forklaring.  

KÅRE 

Kåre er siktet for en sedelighetsforbrytelse. Dette avhøret er ikke det første i saken, 

men foregår noen måneder etter det første. I dette avhøret fokuserer de på å kartlegge 

hvor Kåre har oppholdt seg når, siden han hevder han ikke var på det aktuelle stedet 

da overgrepet skulle ha funnet sted. De prøver å finne ut hvilke elektroniske spor han 

kan ha lagt fra seg, som bankkortbruk, betaling med ferjekort osv. Avhøret er prega 

av en ganske lett tone, det er en del småsnakk om ting som ikke har noe med saken å 

gjøre, og Kåre får også fortalt hvordan han har det som sikta i en slik sak. Dette 

avhøret er det eneste i materialet hvor den avhørte har med seg forsvarer.  
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VILDE 

Vilde ble stoppet i en promillekontroll etter at noen hadde tipset politiet, og er sikta 

for å ha kjørt bil i beruset tilstand. Selv sier Vilde at hun hadde drukket kvelden før, 

men at hun trodde at alkoholen var ute av blodet etter ni timer. I avhøret snakker de 

lite om selve promillekjøringa, men Vilde forteller mye fra livet sitt. I tida før hun ble 

tatt for promillekjøring har hun vært gjennom mye tøft, som har gjort at hun begynte å 

drikke, og barnevernet har tatt fra henne barna på grunn av alkoholmisbruket. Etter 

promillekjøringa forsøkte hun å ta livet sitt, og har etter det vært innlagt på psykiatrisk 

sykehus og får hjelp av psykolog. Politibetjenten i dette avhøret lar Vilde forteller 

svært mye, og skriver ned det meste i avhørsrapporten. Han uttrykker mye sympati for 

henne.  

 

Dette avhøret er springende tematisk, Vilde forteller ofte om de samme hendelsene, 

og bruker gjerne Ps spørsmål om konkrete ting som inntekt og familie til å beklage 

seg over sin situasjon og over samfunnets urettferdige behandling av henne. Avhøret 

veksler mellom spøkefull og alvorlig tone, Vilde kan virke både helt likegyldig og 

veldig sår, og P veksler mellom å vise forståelse og å virke uinteressert. 

TERJE 

Terje er anmeldt for å i et slagsmål ha skallet ned en person slik at vedkommende 

brakk nesa. Terje erkjenner å ha gjort dette, men mener han gjorde det fordi 

situasjonen var så truende for ham. Etter å ha forklart hva som skjedde den aktuelle 

kvelden, spør derfor Terje om han bør erkjenne straffskyld, og de diskuterer ulike 

sider ved dette lenge.  

EIVIND 

Eivind er i avhør for å ha skrevet ut falske sjekker og brukt disse som betalingsmiddel 

i butikker, og han forklarer seg om to slike episoder i dette avhøret. Eivind erkjenner å 

ha gjort dette, og avhøret bærer preg av at P kjenner til hva som har hendt, og stiller 

spørsmål på en sånn måte at Eivind ofte bare bekrefter at hennes oppfatning er riktig. 

Eivind tar få initiativ i samtalen, men forteller at han er i gang med å gjøre opp for 

seg, få jobb og lignende. 
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2.2 Innsamling av materiale 

Materialet til denne studien er henta fra Justisdepartementets prøveprosjekt med 

lydopptak av avhør som ble gjennomført fra 1998-2003. For å få tilgang til avhør fra 

dette materialet, sendte jeg søknad til Politidirektoratet, Riksadvokaten og det aktuelle 

politidistriktet den 16. juni 2003. Riksadvokaten sendte så søknaden videre til Rådet 

for taushetsplikt og forskning, som senere ba om en mer utfyllende 

prosjektbeskrivelse. Den 23. desember 2003 fikk vi tillatelse fra Riksadvokaten og 

Rådet for taushetsplikt og forskning til å sette i gang prosjektet. Søknad med 

presisering av hva slags materiale jeg ønsket ble så sendt til det aktuelle 

politidistriktet, og jeg fikk materialet derfra i februar. I mellomtiden hadde jeg også 

kontaktet Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD). De godkjente også 

prosjektet, men var kritisk til avgjørelsen Rådet for taushetsplikt og forskning hadde 

gjort, der de sa at politiet ikke behøvde dispensasjon fra taushetsplikten for å gi meg 

tilgang på materialet. Riksadvokaten og Rådet for taushetsplikt og forskning 

behandlet søknaden på nytt, og 21.april 2004 samtykket Rådet for taushetsplikt og 

forskning at politiet skulle ha dispensasjon fra taushetsplikten, og prosjektet var 

dermed endelig godkjent. 

 

I tråd med retningslinjene fra NSD har opptakene vært oppbevart på Sentrum 

politistasjon i Trondheim. Jeg har lånt kontor der mens jeg transkriberte.  

2.2.1 Begrensningene i materialinnsamlinga 

Siden det ikke var mulig for meg å selv samle inn materialet, var det mange 

metodiske refleksjoner som vanligvis kommer i startfasen av et prosjekt, som ikke var 

aktuelle for meg. Underveis i prosjektet har disse tingene blitt tydeliggjort for meg, 

siden jeg må forholde meg til de rammene materialet mitt gir. Jeg vil her reflektere litt 

rundt de ulike aspektene ved materialeinnsamlingen som det altså ikke har vært opp 

til meg å bestemme. 

Lyd vs video 

Mange samtaleforskere har i mange år utelukkende jobbet med lydopptak, men i de 

seinere åra har det blitt mer vanlig å bruke video. Materialet til denne studien fins bare 

som lydopptak, og jeg har derfor ikke tilgang til for eksempel hvordan deltakerne 



  METODE 

       

 
16

sitter i forhold til hverandre, hva slags blikkontakt de har og andre 

kroppsspråksuttrykk. Dette er dimensjoner som kunne vært nyttig for å forstå den 

helhetlige samtalesituasjonen, og for å få mer informasjon om hvordan deltakerne 

forholder seg til hverandre. 

 

Jeg går ut ifra at avhørene er gjort på politibetjentens kontor, siden det er det vanlige i 

Norge, men jeg vet ikke noe om hvordan disse kontorene er. Hvordan kontoret ser ut, 

hva slags utsmykning det har og om det er personlige eiendeler, som bilder og 

lignende der, kan også være interessant for samtaleklimaet. Et litt "hjemmekoselig" 

kontor, hvor politibetjenten vises fram som privatperson, ses av noen på som positivt 

for samtaleklimaet - det gjør følelsen av byråkrati og formalia mindre framtredende i 

avhøret (Christianson m.fl. 1998: 21).  

 

Kroppsspråk og ikke-verbal kommunikasjon kunne vært spennende å se. Jeg lurer for 

eksempel mye på hvordan den avhørte oppfører seg når politimannen tar lange pauser 

for å skrive i avhørsrapporten. I avhøret av Yngve er det mange pauser på rundt 

halvannet minutt, hvor politibetjenten bare skriver. Hvordan dette påvirker 

samtaleklimaet er vanskelig å si uten å se situasjonen. En kan tenke seg at Yngve vrir 

seg på stolen og ikke helt vet hva han skal gjøre - så lange pauser er jo på ingen måte 

vanlig i andre samtaler - eller en kan se for seg at han er helt avslappet, siden pausene 

jo har en tydelig årsak; politimannen trenger tid på å skrive.  

 

Kroppsspråk er ikke bare tillegg til det som sies, i mange tilfeller kan det også komme 

i stedet for verbalspråk. Mangelen på bilde gjør at det kan være vanskelig å si noe om 

deltakernes responser til hverandre - for eksempel gjør Vilde sannsynligvis mange 

bekreftelser ved hjelp av kroppsspråk. I dette eksempelet stiller politimannen to 

spørsmål som han ikke får noe hørbart svar på, men heller ikke stiller på nytt. 

Sannsynligvis viser Vilde med kroppsspråk at hun er enig i det som sies i pausen i 

linje 4 og på spørsmålet i linje 5. 

1. VILDE, 62 minutt 

1. P ja. 
2.   og etter det så .. forlot du politikammeret va det     
3.   >va det ikkje så?< 
4.   (2,0) 
5.   du- va det en komma åtte det viste? 
6.   ja:, 
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I voldssaker kan gjerne det å demonstrere en hendelse, som for eksempel et slag, være 

en viktig del av forklaringa. Dette er en av grunnene til at politiet ønsker å ha 

mulighet til ikke bare lydopptak, men også videoopptak av enkelte avhør (Rachlew 

2003:67). I avhøret av Terje er dette tydelig for eksempel når politimannen gjengir ei 

vitneforklaring: “han gikk i mellom dokker og holdt .. unna slik som ta”. Her er 

kroppsposisjoner viktige ressurser i samtalen som jeg ikke har tilgang på. 

 

Mangel på bilde blir også tydelig i flere tilfeller av snakk om omgivelsene, for 

eksempel når politimannen i avhøret av Kåre plutselig tilbyr seg å ha for gardina, så 

forsvareren ikke skal få sol i øynene, eller i avhøret av Reidar når politimannen midt i 

ei anna ytring sier “vil du ha en pastill?”. I disse tilfellene er det likevel greit å forstå 

hva som hender. I avhøret av Vilde blir det plutselig stille i ca 30 sekund. Snakket 

etterpå tyder på at Vilde hadde gått ut av rommet for å hente en vaskeklut (uvisst av 

hvilken grunn - kanskje hun for eksempel hadde sølt kaffe?), og politibetjenten hadde 

gått etter henne. Slike situasjoner er ikke så viktige for de analysene jeg gjør, men de 

kunne gjort det enklere å forstå den helhetlige situasjonen. 

 

Likevel er det svært mye et lydopptak av en samtale rommer. Gjennom lydopptak får 

vi tilgang på hvordan avhøret er bygd opp og hvilke faser det består av, hvordan 

deltakerne snakker sammen og utvikler tema og stil for samtalen, hvordan de 

forholder seg til hverandre og til den overordnede aktiviteten, vi hører om stemmene 

er lattermilde eller alvorlige, og mye mer. Det å ikke ha tilgang på bilde kan også 

framheve den språklige kommunikasjonen - siden ikke bildet kan hjelpe til i 

tolkningene, må en studere det som sies og hvordan det sies enda mer nøyaktig. 

Intervju av deltakerne 

Hvorvidt en bør intervjue deltakerne i samtalemateriale en studerer, er omdiskutert, 

og nytteverdien avhenger selvsagt av hvilke mål en har med studien. For min studie 

ville intervju kunne gitt meg informasjon om hvordan deltakerne oppfattet avhøret; 

for eksempel om de som ble avhørt følte at de fikk sagt det de ville, og om hvilke 

inntrykk deltakerne hadde av hverandre. Dette kunne for eksempel vært nyttig som 

tilleggsinformasjon til mine analyser av hvordan deltakerne samarbeider.  
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Slike intervju har ikke vært aktuelt i denne studien. De mistenkte i materialet mitt er 

ikke spurt om deltakelse i prosjektet, lydbåndene er politiets eiendom og ansvar, og 

mine tillatelser har jeg derfor fra politiet og riksadvokaten. Det er i teorien mulig å be 

politiet om å spore opp de avhørte for å gjennomføre intervju med dem, men jeg føler 

at den mulige faglige gevinsten av dette overskygges av de etiske problemene det 

innebærer. Disse sakene er fire til sju år gamle, og for de mistenkte/siktede kan saken 

ha vært en ubehagelig opplevelse som de ønsker å legge bak seg.  

 

Intervju med politifolkene som avhører ville vært lettere å gjennomføre, og ville ikke 

ha de samme etiske betenkelighetene ved seg. I begge tilfeller må en likevel stille 

spørsmål ved hvilken informasjon dette kunne framskaffe. Det kunne vært interessant 

å vite hvilke inntrykk begge parter satt igjen med etter avhøret, for eksempel om den 

mistenkte følte hun/han hadde fått sagt det hun/han ville (slik for eksempel Linda 

Jönsson gjorde (Jönsson 1988)), og om politibetjenten hadde noen videre forklaring 

på hvorfor hun/han gjorde de valgene i avhøret som hun/han gjorde. Allikevel må det 

vurderes hvor godt en person kan gjøre rede for sine tanker, vurderinger og inntrykk 

fra en samtale som nå er flere år tilbake i tid, og en må også da ta høyde for at 

hukommelsen vil kunne være farget av for eksempel hvilket utfall saken fikk. 

Selve opptaket 

Det var heller ikke mulig for meg å styre opptaket, slik at jeg fikk med meg alt det 

som kunne vært relevant for meg. Opptakene starter gjerne med en formell 

innledning, men deltakerne har tydeligvis snakket sammen før - enten på telefon for å 

avtale avhøret, eller i det minste på vei til kontoret der avhøret gjennomføres. I noen 

tilfeller henviser deltakerne til ting de har sagt før. I avhøret av Reidar unnskylder P 

seg for at han spør om noe de har snakka om tidligere, men begrunner det med at han 

må stille spørsmålet for å få det med i avhøret. I avhøret av Eivind mangler både 

startfasen hvor P sier hva Eivind er sikta for, og avslutningen hvor P leser opp 

rapporten. Her har altså denne politibetjenten vurdert hva som skal tas opp på en 

annen måte enn de andre. 

 

Hadde jeg kunne styrt opptaket selv, ville jeg nok også forsøkt å få med "forsnakk" og 

"ettersnakk". I avhøret av Reidar er det et eget spor med opptak fra at Reidar og P 

snakker sammen etter av avhøret er avsluttet. Her snakker de blant annet litt om 
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hvordan Reidar syns det var å bli avhørt, og om hva som skal skje videre i saken. 

Dette uformelle snakket gir et inntrykk av hvordan de ser på både avhøret og 

hverandre, og kan gi noe av den samme informasjonen som en kunne fått gjennom et 

intervju.  

2.2.2 Mine valg i materialinnsamlinga 

Min valgfrihet i materialinnsamlinga har blant annet vært hvilke typer saker jeg 

ønsket, hvor mange, og deltakerne. Siden jeg ikke kjente til hvordan et politiavhør 

foregikk, var det vanskelig for meg å si hva slags type materiale som ville være 

"best". Jeg overlot det derfor mye til tilfeldighetene hvilke typer saker jeg skulle få, 

og endte også opp med et ganske bredt materiale i forhold til alvorlighetsgrad og type 

kriminell handling.  

 

Det jeg var bestemt på, var at jeg ønsket at de avhørte skulle være voksne og snakke 

norsk flytende. Mange andre forskere (se innledningskapittelet) har fokusert på avhør 

av barn og på språkproblemer i avhør, men jeg ønsket å studere vanlige avhør, hvor 

eventuelle problemer ikke først og fremst kunne tilskrives ulikhet i språk, etnisitet 

eller kognitiv utvikling.  

2.2.3 Sekundærmateriale 

Underveis i arbeidet med analysene ble det klart for meg at selv om jeg ikke ville 

sammenligne avhørssamtalen med avhørsrapporten, så ville rapportene være nyttig 

tilleggsmateriale. Jeg fikk rapportene i september, og har brukt disse til å få bekreftet 

informasjon om saken, som hvilken status den avhørte har (mistenkt eller siktet) og 

hva de avhørte er mistenkt eller siktet for. Jeg har også brukt disse til å se nøyaktig 

hva politibetjenten endte opp med å skrive etter diskusjoner om formuleringer og 

uttrykksmåter. Rapportene har altså vært en støtte til analysene mine, jeg har ikke 

analysert dem.  

2.3 Bearbeiding av materialet - transkripsjon 

For å kunne analysere snakk, er det nødvendig å "fange" det i en mer håndfast form. 

Denne overføringa fra samtale til skrift kalles transkribering. En grunnforståelse når 

en jobber med transkripsjon er at en aldri kan få til en "korrekt" gjengivelse av en 

samtale, blant annet fordi det er umulig å skrive ned alt som skjer i en samtale; alle 
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pauser, alle håndbevegelser, alle endringer i stemmebruk og så videre vil gjøre dette 

uoverkommelig.  

 

Alle transkripsjoner innebærer dermed utvelgelse; den viser fram noen fenomener, og 

velger bort andre, og denne utvelgelsen må begrunnes i tilgjengelig kunnskap om den 

aktuelle samtaletypen (Ochs 1979:44). Studier av samtaler og hvordan deltakere 

snakker sammen har bragt fram kunnskap som har gjort det tydeligere hva en 

transkripsjon bør inneholde, og mer finmaskede transkripsjoner bringer igjen fram ny 

kunnskap om samtalene. 

 

I tillegg skal transkripsjonen være et utgangspunkt for analysen – den skal løfte fram 

de fenomenene i samtalen som jeg skal studere og bør derfor ikke ha med alt det 

andre. Dette gjør at de valgene en tar i transkripsjonsprosessen vil påvirke hvordan en 

"ser" materialet sitt. Ochs bruker som eksempel hvordan bruken av standardortografi i 

transkripsjoner av barnespråk har gjort at en i det som kan ses som lyd-leik har lett 

etter innholdet, og oversett at det kanskje er nettopp formen som er det viktige der 

(op.cit.:45).  

 

For å unngå dette foretrekker de fleste samtaleforskere å ikke bare bruke 

transkripsjonen som grunnlag for analysene, men å også høre mye på opptakene. 

Siden jeg ikke har hatt anledning til å oppbevare opptakene mine selv, har jeg måttet 

brukt transkripsjonen som grunnlag for analysene. Jeg har imidlertid hørt i gjennom 

alle utdragene som brukes i oppgava på nytt, for å kunne fokusere transkripsjonene 

mer etter de analysene jeg faktisk har i denne oppgava, og for å finne ut om jeg hørte 

noe "nytt" etter å ha jobbet med dem så lenge. 

2.3.1 Transkripsjon som anonymisering 

Transkripsjonen er viktig for å anonymisere materialet som skal vises fram i oppgava. 

Gjennom transkripsjonen skal navn, stedsnavn, yrker, datoer og lignende fjernes slik 

at personer og situasjoner ikke blir gjenkjennbare. Samtaleforskere har en tradisjon 

for å gjøre materialet for en studie tilgjengelig slik at andre fagfolk kan vurdere 

hvordan forskeren har tolket og analysert materialet, og dette gjøres ved å presentere 

større eller mindre utdrag fra transkripsjoner. Mitt materiale består i stor grad av 

historier om menneskers liv, og selv om jeg bytter ut steder, yrker og personnavn, vil 
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det være umulig å forandre hele historien. Transkripsjonene mine er dermed ikke så 

anonyme at det er forsvarlig å gjengi for eksempel et helt avhør, og det fins også 

enkelte sekvenser som ikke kan brukes fordi de er for gjenkjennbare. En utfordring i 

denne oppgava har derfor vært å finne sekvenser som viser fram mine analytiske 

poeng og som viser fram hvordan avhørssamtalen foregår, og som samtidig ikke er 

gjenkjennbare.  

 

Ulike forskere løser anonymiseringsspørsmålet på ulike måter. Noen velger å bytte ut 

personnavn med tall, mens andre velger å bytte ut navnene med fiktive navn. For 

lesbarhetens skyld vil jeg følge denne siste metoden. Det er også vanlig å bytte ut 

stedsnavn og yrker med andre stedsnavn og yrker, og dette vil jeg gjøre. Jeg har i 

noen tilfeller valgt å bruke anonymiseringer og generaliseringer for henvisninger til 

for eksempel stedsnavn (“sted A”, “sted B”, “syden” og lignende).  

 

Hvilke navn en skal gi deltakerne kan også være vanskelig å vurdere. Forskere på 

institusjonelle samtaler bruker gjerne de institusjonelle rollene som betegnelse; i 

Drew&Sorjonen (1997) er navnene i transkripsjonene IR for interviewer og IE for 

interviewee, D for defendant og W for witness, og så videre. Fordelen med dette er at 

det klargjør hvilke roller deltakerne har, men en ulempe kan være at det foregriper 

analysen; om en kaller deltakerne for politi og siktet, vil forholdet mellom dem være 

mer forhåndsbestemt enn om det er en samtale mellom Torstein og Karen. I det siste 

tilfellet er selvsagt det motsatte problemet: kaller en deltakerne Torstein og Karen 

tilslører en kanskje at de faktisk ikke er der som privatpersoner, men at de har et 

institusjonelt formål for møtet. 

 

Jeg velger å kalle politibetjenten i avhørene for P eller politibetjent. De som blir 

avhørt, enten som mistenkte eller siktede, gir jeg et vanlig personnavn, og i 

transkripsjonen bruker jeg fornavnet. Som avhørt er de i situasjonen som privatperson 

i mye større grad enn det politibetjenten er. De skal forklare seg om noe om angår 

deres person og deres handlinger, og i løpet av avhøret hender det også at 

politibetjenten tiltaler dem med navn. Politibetjenten, derimot, er der i kraft av sitt 

yrke. Politibetjentens personlige erfaringer og personlighet er i svært liten grad tema 
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for avhøret (selv om det forekommer), og det hender aldri at han eller hun blir tiltalt 

med personnavn av den avhørte. 

 

En annen grunn til å bruke navn på deltakerne, er å kunne skille mellom dem. 

Avhørene er på ingen måte like, og det er et poeng i denne analysen at et hvert utdrag 

må ses i sammenheng med hvilket avhør det er hentet fra. Bruken av navn gjør det 

enklere å huske på dette. 

2.3.2 Talespråksnærhet 

Mange samtaleforskere forsøker å følge normalortografi i transkripsjonene sine. 

Begrunnelsen for dette er lesbarhet; det er viktig å ikke gjøre transkripsjonen 

utilgjengelig. I norske samtaler dukker det ofte opp dialektbruk, og det kan da være 

vanskelig å avgjøre om en bør forsøke å tilnærme dialektordene til en normal – enten 

bokmål eller nynorsk. Avhørene i denne studien foregår nesten utelukkende på den 

vanlige dialekta i den aktuelle byen, og jeg har valgt å gjengi samtalen på denne 

dialekta, så godt det lar seg gjøre. Jeg har to hovedbegrunnelser for å gjøre det: et 

ønske om autentisitet, og det at dialektbruken har en funksjon i interaksjonen. Slik jeg 

ser det, gjør dialektgjengivelsen at transkripsjonen blir mer autentisk. For meg gir det 

et bedre bilde av samtalen når jeg skriver ’æ’ i stedet for å "oversette" det til ’jeg’, og 

dialektordene gjør samtalen mer "ekte" enn det reine bokmålsord vil gjøre. Viktig er 

det også at bruken av dialekt betyr noe i samspillet. Det at begge partene snakker 

dialekt kan ha en felleskapsfunksjon, særlig siden fagord, som ‘påtalemyndighet’ eller 

‘fornærmede’, får en litt fremmed klang i denne dialekta – også når det er fagpersonen 

som ytrer dem5.  

 

Dialektbruken gjør også at det blir tydelige brudd i samtalen når politibetjenten leser 

opp deler av avhørsrapporten, som tydelig skrives på bokmål. Slik er ikke bare 

stemmekvalitet avgjørende for å markere at noe er opplesning, målformen tydeliggjør 

også dette. Vekslingene bort fra dialektbruk kan dermed ses som 

kontekstualiseringssignal som gir hjelp til hvordan en skal forstå det som sies 

(Gumperz 1982:131). 

 

                                                 
5 Dette har ikke vært et fokus for analysen min, men jeg syns dette poenget likevel er relevant. 
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Noen steder vil jeg vike litt fra det overordnede prinsippet om å gjengi snakket på 

dialekt, og det er der dialekta er svært spesiell og personlig, slik at den kan bidra til å 

identifisere en person. Hensynet til anonymitet kommer alltid først, og gjør at jeg 

noen steder vil "slipe kantene" på dialektbruken til noen av deltakerne. 

 

Selv om jeg altså forsøker å gjengi snakket dialekt-nært, er ikke dette en fonetisk 

transkripsjon. Jeg skriver for eksempel "huset" og "det", selv om t’en i slutten av disse 

ordene er stum. Dette kan begrunnes både i forhold til lesbarhet, og ut fra at dette ikke 

er noe som er spesielt for denne dialekta, men gjelder  i alt norsk talemål. 

2.3.3 Detaljnivå i transkripsjonen 

I mange samtaleanalyser kan en lage en basistranskripsjon som en bruker som støtte 

for å bli kjent med materialet, og så fintranskriberer en bare de delene en vil bruke i 

analysen. Siden jeg ikke hadde bestemt meg for hva slags analyse jeg skulle gjøre da 

jeg startet å transkribere, kunne jeg ikke si at det var noen fenomen jeg ville overse, 

mens jeg transkriberte andre helt nøyaktig. Jeg visste også da jeg transkriberte at jeg 

måtte basere analysen min på transkripsjonen - siden jeg ikke kunne oppbevare 

materialet mitt selv, ville det være praktisk vanskelig å høre på avhørene. 

Transkripsjonen min måtte derfor være forholdsvis nøyaktig fra første stund. 

 

Intonasjon, trykk og "engasjement" er fenomen i talespråk som krever stor presisjon i 

en transkripsjon. Umiddelbart virket intonasjon som viktig for meg, fordi jeg mente 

intonasjonen - særlig på tilbakekoblingssignalene og miniresponsene - var 

meningsbærende i forhold til hvor interessert og støttende politibetjenten var. Jeg 

forsøkte derfor å transkribere dette så godt det lot seg gjøre. 

 

Pausemålinger sto ikke som veldig sentralt for meg da jeg startet. I alle avhørene er 

det mange lange pauser (ofte på grunn av skriving), og disse gjorde kanskje at jeg 

ikke hadde nok oppmerksomhet på de korte pausene. Etter hvert ble pausene viktige 

for å kunne si noe om flyten i avhørene, og jeg har derfor gått igjennom mange 

transkripsjonsutdrag på nytt for å måle pausen mellom turer. 

 

Detaljnivået i transkripsjonen var altså noe som jeg måtte justere underveis i 

prosessen. Mens jeg transkriberte hadde jeg mange spesialtegn, for eksempel for høyt 
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("pipete") stemmeleie, som jeg senere har tatt ut fordi det ikke har vært vektlagt i 

analysen min. Veldig mange spesialtegn i transkripsjonsutdragene kan være 

fremmedgjørende og forstyrrende for leseren, og jeg har derfor forsøkt å ikke 

inkludere tegn som ikke er interessante for analysen. 

2.3.4 Ikke-verbale aktiviteter 

Siden jeg ikke har videoopptak, har jeg ikke tilgang på deltakernes kroppsspråk. Men 

én ikke-verbal aktivitet er tilgjengelig for meg: skriving av avhørsrapporten. Siden 

rapporten skrives på datamaskin, hører en godt når det skrives og når det ikke skrives. 

Dette mener jeg har mange sentrale funksjoner i samtalen. Det at det skrives når den 

siktede sier noe markerer at denne informasjonen er relevant i forhold til hva 

politibetjenten vil ha ut av avhøret (og det at det ikke skrives kan dermed signalisere 

det motsatte). Skrivinga er en grunn til å ta lange pauser, noe det er mye av i noen av 

avhørene. Skrivinga forklarer også hvorfor politibetjenten i noen tilfeller snakker med 

lange pauser – han/hun skriver og leser opp samtidig. Jeg velger derfor å markere for 

skriving i transkripsjonen, både når P skriver mens noen snakker, og når det skrives i 

ei pause. 

2.3.5 Transkripsjonsnøkkel 

Transkripsjonsnøkkelen er basert på DuBois (1991) og Norrbys (1996) 

transkripsjonssystemer.  

[ ]  samtidig tale. Doble klammer [[ ]] ved nærliggende tilfeller.   
`ord  trykksterkt ord 
-   avbrutt ord eller ytring 
:  lydforlenging 
⋅  kort lyd (eks ja⋅) 
=  turskift uten pause 
 
(1,5)  pauser målt i sekunder 
…  pause, lang (men kortere enn ett sekund) 
..  pause, litt kortere 
?  spørreintonasjon 
,  fortsettende intonasjon 
.  hevdende intonasjon 
!  utropsintonasjon 
 
o r d  overtydelig tale 
ORD  høyt volum 
°ord°  lavt volum 
>ord<  raskere tale, høyere tempo 
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<ord>  saktere tale, lavere tempo 
 
(H)  innpust 
<H ord H> ord sagt på innpust 
(Hx)  utpust 
 
x  uhørbar stavelse 
<X ord X> usikker transkripsjon 
 
@  latter, ett tegn for hver ”stavelse” 
<@ ord @> latterkvalitet på stemma 
@N  nasal latter - når latteren bare er et ”snøft” 
 
<S S> P skriver samtidig som hun eller den avhørte snakker  
<L L>  lesestemme, når p leser opp fra forklaringa 
<LS LS> P leser opp samtidig som hun skriver 
<Q Q> sitatstemme (Q for quatation/sitat) -  når den avhørte  siterer en annen 
(KOMMENTAR) kontekstinfo, for eksempel at det blas i papirer, eller 

redigeringsinfo   (når jeg har klipt bort noe fra utdraget)  
 

2.4 Analysemetoder 

Samtaleanalyse omfatter både teori og metoder. Hvilke metodiske valg en gjør henger 

uløselig sammen med hvilke teoretiske perspektiv en har, og hvilke tema en skal 

undersøke. Jeg gjør rede for hva slags samtaleanalyse-tradisjon jeg befinner meg i i 

teorikapittelet, og tar der nærmere for meg hvilket teoretisk grunnsyn dette innebærer. 

Der vil jeg også presentere sentrale begrep og hvordan jeg bruker dem. I denne delen 

skal jeg gjøre mer konkret rede for hvordan jeg har jobbet med analysen.  

 

Som jeg har skrevet, innebærer transkripsjon utvelgelse og fokus på noen fenomener 

framfor andre - altså må en se transkripsjonen ikke bare som et forarbeid, men også en 

start på analysen. Transkriberinga gjorde meg også godt kjent med materialet, og 

underveis samlet jeg på interessante utdrag og tenkte på ulike innfallsvinkler til 

analysen. I prosjektbeskrivelsen min til riksadvokaten6 angir jeg tre analytiske 

innfallsvinkler: hvordan samtalen forløper og hvordan den påvirkes av de 

institusjonelle rammene, hvordan samarbeid og temautvikling foregår, og om en kan 

finne forhandlinger om forståelsesrammer. Videre skriver jeg: 

"Disse overordnede problemstillingene angir hovedretningen for studien min, 

                                                 
6 Denne versjonen av prosjektbeskrivelsen ble sendt riksadvokaten i mars 2004 
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men slik som det er vanlig i samtaleforskning vil jeg ikke konkretisere disse mer 
på dette stadiet i studien. I møtet med materialet vil det bli tydeligere hvilke 
spørsmål som er interessante og som materialet egner seg til å gi svar på." 

Jeg hadde altså gitt meg selv mye rom til å ta opp de temaene som viste seg 

interessante etter hvert, og de utdragene og analyse-tankene jeg samlet på i 

transkripsjonsprosessen dekker over vidt forskjellige analysetema. 

 

Samtaleanalyse er grunnleggende empirisk basert. Det vil si en ikke jobber ut fra en 

klar hypotese en skal forsøke å bevise eller motbevise, men heller tar utgangspunkt i 

hva materialet har å si til en. Transkripsjonsprosessen gjør at en blir godt kjent med 

materialet sitt, og kan gjøre seg tanker underveis om hva som er interessant. 

 

ten Have argumenterer for at det er hensiktsmessig å starte med "unmotivated 

looking":  

It is a term which is intended to imply that the investigator is 'open' to 
discovering phenomena rather than searching for instances of already identified 
and described phenomena or for some theoretically preformulated 
conceptualization of what the phenomena should be like. (Psathas 1990a: 24-5, 
n.3, her henvist fra ten Have 1999:104) 

Han viser videre til Pomerantz og Fehr (1997:71-4, her henvist fra ten Have 

1999:104-107) som anbefaler å velge ut en sekvens med noe en har lagt merke til, og 

gå videre med å karakterisere sekvensen, handlingene i den, hvordan deltakerne 

forstår handlingene og temaet og hvordan dette impliserer visse identiteter, roller og 

relasjoner. 

 

Underveis i dette jobber en med å utvikle analysekategorier. Ett samtalemateriale er 

ikke likt et annet, og det er viktig at en ikke forsøker å tvinge materialet inn i allerede 

etablerte kategorier. Med utgangspunkt i hva materialet egner seg til, og de 

forskningsinteressene en har, jobber en altså fram kategorier og begreper som er 

hensiktsmessige å bruke. 

 

Basert på dette gikk jeg gjennom materialet og forsøkte å skille ut sekvenser. Dette ga 

meg en ide om at det var mye snakk som var lite relatert til saken, og jeg begynte å 

kategorisere og karakterisere disse sekvensene. Dette ga meg igjen et behov for å 

kjenne helheten i materialet bedre, og jeg gikk derfor videre med å karakterisere de 
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ulike fasene (se kap 4), og overgangen mellom fasene. Slik fikk jeg et mer helhetlig 

blikk for avhørene før jeg gikk videre med å analysere enkeltutdrag. Framgangsmåten 

i starten av analysen har altså vært basert på å bli kjent med materialet, og finne det i 

materialet som er interessant og fruktbart for mine formål. Fra denne starten gikk jeg 

videre til å skrive om fire fenomen i samtalen, som opptrer på litt ulike nivå; 

oppbygging/faser, rapportskrivinga, rådgivning og informasjon, og relasjonsarbeid.  

 

I det neste kapittelet, teoridelen, vil jeg gjøre rede for hva slags type samtaleanalyse 

jeg har gjort, hvilket teoretisk syn som ligger til grunn for dette, og hvilke begrep og 

redskap som er viktige i analysen. 
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3 En dialogisk samtaleanalyse 

I dette kapittelet skal jeg presentere mitt ståsted innafor teori om samtaler og 

samtaleanalyse, og trekke opp en teoretisk bakgrunn for den analysen jeg legger fram 

i denne oppgava.  

3.1 Samtaleanalyse - CA 

Jeg har kalt denne oppgava for en samtaleanalyse av politiavhør. 'Samtaleanalyse' er 

ikke et entydig begrep - ulike tradisjoner og fagfelt bruker det på ulik måte. Mest 

kjent er kanskje det som på engelsk kalles Conversation Analysis (CA). CA er en 

samtaleanalyse som har som formål å finne ut hvordan deltakere i samtaler bruker 

visse metoder og regler for å organisere samtalen (Svennevig 1999:55). CA har sine 

røtter i etnometodologien, og har derfra hentet grunntanken om at analytikeren skal 

fokusere på hva deltakerne aktivt gjør og bruker i samtalen (ibid.). 

 

Heritage sier at CA har fire grunnleggende prinsipp (det følgende er basert på Norrby 

1996, kapittel 2): 

 

All interaksjon er strukturert. Det er tydelig for de fleste at formelle samtaler, som et 

intervju, er strukturert, men CA viser at også mer uformelle samtaler har visse 

strukturer og visse regler, både på makro- og mikronivå. Utgangspunktet for slike 

analyser er samtaleturen; turkonstruksjonsenheten, og ut fra den kan en se på 

emneutvikling, nærhetspar, avbrytelser ol. 

 

Alle bidrag til interaksjonen – f.eks. ei ytring i en samtale – er såvel 

kontekstavhengige som kontekstfornyende. Her er det samtalekonteksten som menes, 

sier Norrby, altså det språklige og det strukturelle i samtalen. At ytringene både 

bygger på og fornyer konteksten, innebærer at samtalen er dynamisk, og at konteksten 

hele tiden endrer seg.  

 

Alle detaljer i interaksjonen er potensielt av verdi og ingenting kan således avfeies 

som irrelevant, tilfeldig eller feilaktig. Analytikeren skal gå mest mulig 

forutsetningsfri inn i samtalematerialet, og skal være åpen for det som finnes der. Ut 
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fra hvordan deltakerne skaper samtalen kan en se på hvilke funksjoner ulike trekk i 

samtalen har, og hvordan oppgaver løses. 

 

Studiet av sosial interaksjon skjer best gjennom å studere naturlig, "ekte" interaksjon. 

Materialet for CA er ekte samtaler som transkriberes nøyaktig. Likevel må en være 

oppmerksom på at all transkripsjon innebærer en viss grad av tolkning og analyse, og 

en bør derfor gå tilbake til den innspilte samtalen i stedet for å bruke materiale andre 

har transkribert. 

 

CA-forskeren jobber altså ut fra deltakernes perspektiver, og det som inkluderes i 

analysen er derfor det som deltakerne gjør relevant og synlig i samtalen (Norrby 

1996: 31). Dette innebærer for eksempel at en i analysen bare skal inkludere de delene 

av konteksten som deltakerne faktisk orienterer seg mot. Gjennom å studere samtaler 

på lokalt nivå - korte sekvenser - får CA-forskere kunnskap om hvordan samtalen 

utvikler seg fra tur til tur, og hvordan deltakerne skaper mening lokalt i samtalen. 

 

CA har bidratt med mye kunnskap om hvordan samtaler bygges opp i fellesskap, og 

har gitt alle typer samtaleanalytikere viktige redskap, både i form av 

materialbearbeidelse (transkripsjon) og et begrepsapparat. Rein CA blir likevel 

kritisert på flere punkt. Et utgangspunkt for CA er at en ikke skal gå inn i materialet 

med hypoteser og forventninger om hva en skal finne, og ikke lese noe inn i samtalen 

som ikke gjøres aktuelt av deltakerne (Norrby 1996:41). Dette er problematisk fordi 

all type transkripsjon, og utvalg av tekst som skal transkriberes, innebærer tolkning. 

Jönsson (1988b:9) mener at CAs måte å analysere samtaleutdrag uten å gjøre rede for  

konteksten gir en mangelfull analyse. Særlig institusjonelle samtaler (se nedenfor) er 

en del av en lengre prosess, som mange anser som relevant uavhengig av om den 

direkte nevnes i selve samtalen. 

 

I denne oppgava vil jeg ta i bruk en samtaleanalyse som er mer dialogisk7 orientert. 

Dette innebærer at jeg forsøker å ta med tankene og redskapene fra CA inn i en 

                                                 
7 Dialogistisk er kanskje et mer korrekt uttrykk - jeg snakker altså om en analyse som er basert på 
dialogismens tanker. Jeg foretrekker likevel å skrive 'dialogisk', siden 'dialogistisk' blir så omstendelig.  
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tradisjon som ikke bare ser på det situasjonelle, men også på det 

situasjonsovergripende. 

3.2 Dialogisme 

Dialogismen er en omfattende teoretisk retning som ikke har klare definisjoner eller 

forholder seg til et avgrenset fagfelt. I hovedtrekk kan en si at dialogisme handler om 

hvordan konkrete interaksjoner og større samfunnsstrukturer alltid skaper hverandre 

gjensidig: Mennesker er i dialog med hverandre og med kultur og samfunn. Denne 

dialogen ses i språket, som både har en varig side som bærer av historie og kultur, og 

en lokal, kreativ og nyskapende side. Teori om språk og kommunikasjon må derfor 

kunne beskrive både de situasjonsoverskridende praksisene og tradisjonene, og de 

enkelte, situerte interaksjonene (Linell u.a.:1:28).  

 

Dialogisme-retningen og -begrepet forbindes gjerne med Bakhtin. Bakhtin ser språket 

som et symbolsystem som blant annet kulturen manifesterer seg i. Språket er befolka, 

det bærer i seg stemmer og forståelser fra tidligere språkbruk, og en ny ytring 

forholder seg derfor alltid til tidligere og kommende ytringer (Bakhtin 1998). 

Sammen danner ytringene komplekse meningskjeder, og nye ytringer skaper ny 

mening i dialog med tidligere ytringer. 

 

Linell skriver at selv om det er Bakhtins teorier som ofte ses på som grunnlaget for 

dialogisme, kan dialogiske ideer også baseres på studier av autentisk diskurs, og da 

særlig samtaler (Linell 1998: 50). Han viser fram et stort antall teoretiske retninger 

som kommer med del-bidrag til en dialogisk forståelse av diskurs - både tradisjoner 

som fokuserer på situerte interaksjoner, og tradisjoner som fokuserer på 

sosiokulturelle kontekster. Disse møtes i det Linell kaller den doble dialogisiteten 

(op.cit.:54). Den meningen som skapes i avhøret må forstås ut fra begge disse 

dimensjonene: ”Meaning is dialogically viewed as an emergent phenomenon, 

intergrating aspects of both the immediate and the historical social context of 

performance” (Bostad m.fl. 2004: 1-2). 

                                                 
8 Linells bok ”Samtalskulturer” er under arbeid. Jeg henviser derfor til avsnitt, ikke sidetall, siden 
avsnittene vil være enklere å finne igjen i nye versjoner av teksten. 
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Linell trekker opp tre hovedprinsipp for en dialogisk forståelse av diskurs9: 

Sekvensialitet, felles konstruksjon og gjensidighet mellom handling og virksomhet 

(Linell 1998: 85ff og 210). Sekvensialitet innebærer at ytringer og språkhandlinger 

får store deler av sin mening fra hvilken posisjon de har i en sammenheng, 

betydningen deres avhenger av det omkringliggende tekstlige (ko-teksten). En må 

derfor ta med denne sammenhengen når en studerer enkeltutdrag av en samtale. Felles 

konstruksjon, joint construction, er begrepet som brukes for å sette fokus på at all 

språkbruk er sosial - språket som system er utviklet gjennom samhandling og bruk, og 

mennesker lærer språket gjennom samhandling. At språkbruk er sosialt er en 

grunnforståelse i all samtaleanalyse: en samtale er noe deltakerne erfarer og gjør 

sammen, en samtale utvikler seg ut fra hvordan deltakerne gjensidig orienterer seg 

mot hverandre. Slik kan en si at ethvert bidrag i en samtale er produsert i fellesskap. 

Prinsippet om gjensidighet mellom handling og virksomhet, act-activity 

interdependence, handler om at deltakerne i en interaksjon alltid forholder seg til den 

overordnede virksomheten (eller aktiviteten, situasjonen). Alle ytringer, handlinger og 

diskurs er innebygd i større virksomheter. Samtidig eksisterer disse virksomhetene 

nettopp gjennom ytringene og handlingene på mikronivået - ytringen/handlingen og 

virksomheten konstituerer hverandre gjensidig.  

 

Dialogisme-begrepet spiller selvsagt på begrepet dialog, men i dialogismen er en altså 

opptatt av mer enn dialogen mellom to personer. Det foregår mange dialoger i et 

politiavhør. Mest opplagt er det en dialog mellom deltakerne - selve samtalen er en 

dialog hvor ytringene påvirker og svarer hverandre. Deltakerne er også i dialog med 

teksten som skrives: rapporten kan forstås som en slags tredje deltaker i 

avhørssamtalen (se kap 5).  I tillegg kan en se en dialog mellom deltakerne og deres 

forventninger til og definisjoner av avhøret, og også en dialog mellom den konkrete 

samtalen og regler og rutiner for avhør. Gjennom hele avhøret viser deltakerne mer 

eller mindre tydelig fram hvordan de tenker et avhør skal være, og de justerer sine 

oppfattelser av dette underveis. Når jeg skriver at jeg vil gjøre en samtaleanalyse som 

er dialogisk orientert, innebærer det at jeg vil forsøke å se alle disse dialogene i 

sammenheng.  

                                                 
9 Diskurs betyr her alle typer av språk i bruk. Jeg vil i det følgende fokusere på samtaler og snakk, 
siden dette er fokus for oppgava mi. 
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3.3 Virksomheter og virksomhetstyper 

Det dialogiske utgangspunktet gjør at en som analytiker må ha kunnskap om hva slags 

type samtale en har med å gjøre, og at denne større sammenhengen må inkluderes i 

analyse av enkeltutdrag. Denne større sammenhengen velger jeg i denne oppgava å 

kalle for virksomheten. Her er det mange andre begrep en også kan bruke - som 

aktivitet, sjanger, situasjon, praksis og lignende. Begrepene brukes i stor grad på 

tilsvarende fenomen, men med litt ulike perspektiv og vektinger. 

 

Virksomhet og aktivitet er to begrep som har blitt brukt mye om hverandre, blant 

annet fordi det er vanskelig å oversette virksomhet til noe annet enn 'activity' på 

engelsk. Begge begrepene henspiller på at en samtale er mer enn bare en utveksling 

av ord og ytringer - samtalen forholder seg til visse måter å gjøre ting på 

(virksomhetstyper) og den er ofte en del av en større helhet (slik et avhør forholder 

seg til rettsvesenet og hendelser knyttet til den avhørtes sak).  

 

I en dialogisk forståelse av verden er det viktig å huske at også samtaler og 

virksomheter opererer i større helheter: 

"(…) human activities have a history that starts long before the singular 
encounter in situ. Knowledge, feelings, meanings and messages are not entirely 
constituted on the spot, but they are re-created, re-produced, re-negotiated, re-
conceptualized and re-contextualized in situ."(Linell 1998:47) 

Dette er en sosiokulturell tilnærming til diskurs, hvor en vektlegger at både språket og 

menneskene bærer med seg kunnskap og erfaringer fra situasjon til situasjon. Språket 

bærer i seg stemmer og forståelser fra tidligere språkbruk, og en ny ytring forholder 

seg derfor alltid til tidligere og kommende ytringer (Bakhtin 1998). Samtaler opererer 

da i et uendelig nettverk av andre samtaler, som den enkeltstående samtalen forholder 

seg til. 

 

Når mennesker går inn i en ny situasjon, forsøker de å definere hva som skjer der 

(Charon 2001:42). Slike situasjonsdefineringer er grunnlaget for hvordan en oppfører 

seg i ulike situasjoner, og vi gjør situasjonsdefineringene basert på den kunnskapen og 

de erfaringene vi har. En virksomhet er dermed det deltakerne i samarbeid definerer 

det som, og den definisjonen henger sammen med kunnskap om lignende situasjoner. 
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Virksomhetstype er et begrep som henspiller på at virksomheter gjentas og 

gjenskapes ut fra andre virksomheter deltakerne kjenner; "verksamhetstyperna 

representerar olika kulturer i miniatyr ('samtalskulturer', 'talking cultures')", skriver 

Linell (u.a.: 2.3). Virksomhetene danner over tid, og forholder seg til, 

situasjonsoverskridende praksiser; det dannes ulike mønstre for hvordan en utfører 

lignende oppgaver. Virksomhetstyper er mønstre, kommunikative sjangre, felles 

erfaringer som vi trekker på når vi går inn i en situasjon og definerer hva slags 

virksomhet den er. 

 

Gumperz viser hvordan han forstår virksomheter med utgangspunkt i at språket alltid 

er åpent for tolkninger: 

"The hypothesis is that any utterance can be understood in numerous ways, and 
that people make decisions about how to interpret a given utterance based on 
their definition of what is happening at the time of interaction" (Gumperz 1982: 
130).  

Vi definerer situasjonen ut fra det som er kjent for oss, og det er denne gjenkjennbare 

sosiale samhandlingen Gumperz bruker begrepet "activity" eller "activity type" for. 

Virksomhetene og virksomhetstypene er dynamiske, og utvikler seg og endres 

gjennom deltakernes samhandling. Begrepet henspiller også på at noe blir gjort, det er 

et mål eller en hensikt som følges opp. Virksomhetstypen må forstås som noe som gir 

tolkningshjelp:  

"Thus the activity type does not determine meaning but simply constrains 
interpretations by channeling inferences so as to foreground or make relevant 
certain aspects of background knowledge and to underplay others" (op.cit:131) 

Slik blir virksomhetstypen og situasjonsdefineringen ramme og ressurs for deltakerne 

i en interaksjon: den gir rammer for hvordan en skal forstå det som foregår, og for hva 

som er relevant, og den er en ressurs i forhold til hvilke tema som kan tas opp og 

hvordan denne samtalen kan foregå. 

3.3.1 Institusjonelle samtaler 

Virksomhetsperspektivet på samtaler kan omfatte mye. Jeg vil forsøke å ramme inn 

denne oppgava og mitt perspektiv på avhørene ytterligere, med å si at jeg ser 

politiavhørene som institusjonelle samtaler. Institusjoner som rettsvesenet, 

helsevesenet, sosialetaten, skole og lignende er avhengig av samtaler for å løse mange 
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av sine oppgaver. Jobbintervju, legekonsultasjoner, elevsamtaler og politiavhør er alle 

vanlige eksempler på institusjonelle samtaler.  

 

Det som gjør at en samtale kan karakteriseres som institusjonell, er likevel ikke hvor 

den foregår, men hva som skjer i samtalen.  

"The institutionality of dialogue is constituted by participants through their 
orientation to relevant institutional roles and identities, and the particular 
responsibilities and duties associated with those roles; and through their 
production and management of institutionally relevant tasks and activities." 
(Drew og Sorjonen 1997:94) 

Dette kan ses i sammenheng med hvordan mange foretrekker å bruke begrepet 

"institusjonaliserte" om slike samtaler - de er ikke forhåndsbestemt som 

institusjonelle, det interessante er at interaksjonen gjør dem institusjonaliserte. John 

Heritage (1984, henvist fra Heritage 1997:161)  sier at institusjoner er "talked into 

being" gjennom disse samtalene, deltakerne gjenskaper altså institusjonen gjennom 

måten de snakker sammen. 

 

Linell (1990:21) skriver at institusjonaliserte samtaler kjennetegnes av visse trekk: 

• de er spesifikke aktiviteter med på forhånd bestemte formål (det finnes en 
dagsorden, møtet er ikke tilfeldig eller planløst) 

• en har rutiniserte måter å realisere formålet/formålene på 
• det er klare (komplementære og asymmetriske) roller, med ulike rettigheter og 

plikter 
• den ene parten, eksperten, har som oftest sin rolle i samtalen som en del av sin 

yrkesutøvelse 
• aktiviteten er sosialt anerkjent og har oftest et navn i dagligtale 

 
Institusjonelle samtaler skiller seg dermed fra andre (hverdagslige) samtaler særlig 

med det at de har forhåndsbestemte formål, og at en av deltakerne er profesjonell. Den 

profesjonelle deltakeren har gjennomført lignende samtaler mange ganger, og kjenner 

den institusjonelle bakgrunnen for for eksempel hvorfor ulike tema må tas opp og 

hvordan. Når en støter på de samme kommunikative utfordringene flere ganger, 

dannes det rutiniserte måter å løse disse utfordringene på, sier sjangerteoretikere 

(Freedman og Artemeva 2001:166). I institusjonelle samtaler innebærer dette at en 

ofte har en klar oppbygning av samtalene, med bestemte faser, tema og klar 

rekkefølge.  
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Svennevig skriver om hvordan de institusjonelle rammene gjør at temautviklingen blir 

annerledes enn i andre samtaler (Svennevig 2001). Det en snakker om skal være 

institusjonelt relevant, og hvilke tema som utvikles hvordan må derfor forstås ut fra 

hvilke mål en har for samtalen. Slik er kunnskap om de institusjonelle rammene og 

målene viktige for å forstå hvordan samtalen utvikler seg.  

 

I mange typer institusjonelle samtaler er også skriftlig dokumentering eller 

skjemautfylling en viktig del av aktiviteten. Dette vil da kunne styre rekkefølge og 

temautvikling, og tydeliggjøre hvilke formål en har med samtalen. 

"Rapporten eller journalen innehåller sådant som ska stanna i institutionens 
minne. Inriktningen mot rapporten, eller blankettifyllandet, gör det institutionella 
inslaget i professionell-klient-samtalet särskilt tydligt." (Linell u.a.:5.27) 

Når den institusjonelle samtalen formes ut fra et skjema som skal fylles ut, eller ei 

liste over tema som må tas opp, er det tydelig hvilke føringer institusjonen legger. 

Likevel blir alle samtaler ulike og unike. Å se et avhør som en institusjonell samtale 

innebærer å se vekselvirkningen og gjensidigheten mellom rammene for samtalen, og 

det som gjøres i den konkrete samhandlinga.   

3.4 Virksomhetsanalyse - mine fokus 

I denne delen av kapittelet vil jeg ta for meg sentrale begrep og synsvinkler jeg vil 

bruke i analysen. Begrepene er i stor grad henta fra det Linell kaller "verksamhetens 

olika dimensjoner" (i Linell u.a.: kap.5), som er en gjennomgang av dimensjoner ved 

virksomhetens indre og ytre sider - altså både hvordan en gjør en virksomhet, hvilke 

formål og innramminger virksomheten har, og hvilke relasjoner den har til andre 

virksomheter.  

3.4.1 Samskapte samtaler og asymmetri 

Samtaleanalyse, i alle former, understreker at samtaler er samskapte - vi samtaler. 

CAs nøyaktige studier av samtaler har vist fram hvordan ytring A legger føringer for 

ytring B - og at ytring B viser en tolkning av ytring A. Hver ytring gjenskapes i den 

responsen den får. Ytringer har både respons- og initiativegenskaper: hver ytring 

forholder seg til det som tidligere er sagt, og legger føringer for hva som skal sies 

videre. Slik er altså samtaler noe dynamisk, som skapes mens de pågår. 
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Dette kan framstå som en harmonimodell hvor alle deltakere har like mye påvirkning 

på en samtale, men at samtaler er samskapte, betyr ikke at deltakerne er jevnbyrdige 

på alle måter. Asymmetri er et begrep som brukes om hvordan noe er ujevnt fordelt 

mellom parter (Svennevig 2001: 124). For eksempel gjør ujevn fordeling av kunnskap 

en relasjon mellom student og veileder asymmetrisk, og ujevn fordeling av plikter og 

rettigheter gjør relasjonen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver asymmetrisk. 

Asymmetri kan også ses som en forutsetning for kommunikasjon: ulikhet i kunnskap, 

meninger, perspektiver og rettigheter er det som gjør at vi har behov for å 

kommunisere (Linell og Luckmann 1991).  

 

I denne oppgava vil jeg i størst grad knytte asymmetri-begrepet til det deltakernes 

ulike roller, og med det ulike rettigheter og plikter i samtalen. Politibetjenten kan i en 

slik sammenheng forstås som en gatekeeper (Scollon og Scollon 1981:4), en som har 

blitt gitt institusjonell makt til å gjøre beslutninger som påvirker en annens 

handlingsrom.  

"This individual keeps the ”gate” to a bureaucratic, technological, or legal 
institution, controlling access to this institution by all outside applications. (…) 
For the individual, future possibilities are either opened or denied by the 
outcomes of these encounters, that is, by the decisions of the gatekeepers." (ibid.) 

I de fleste institusjonelle samtaler er institusjonens representant en gatekeeper. I 

avhøret skal politibetjenten skrive en rapport, og gjør da vurderinger om hvordan 

denne skal formuleres og hva som er relevant å ha med10. I tillegg sitter 

politibetjenten på kunnskap om rettsvesenet som den som avhøres kan være avhengig 

av, og hvordan politibetjenten presenterer noe kan være avgjørende for den avhørtes 

vurderinger (se for eksempel eksempel fra avhøret av Reidar, s 84). 

 

Avhør starter gjerne med at politibetjenten orienterer den mistenkte/siktede om 

hennes rettigheter, for eksempel at hun har rett til å ikke si noe. Den som avhøres har 

lovfestede rettigheter, men ingen plikter i avhøret. Politibetjenten har derimot som 

plikt å følge de lovene og reglene som finnes for avhøret, for eksempel å stille de 

spørsmålene som skal stilles. Mens den som avhøres selv kan bestemme hvor mye og 

                                                 
10 Denne rapporten skal være den avhørtes versjon, men bl.a. forskningen til Jönsson (1998:49ff) viser 
at politibetjenten har svært sterk innflytelse på hva som skrives, og hvordan dette presenteres.  
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hva hun vil si, må politibetjenten svare for institusjonens forventninger om å få noe ut 

av avhøret. 

 

Samtidig tildeler virksomheten deltakerne flere, og til dels andre, rettigheter og 

plikter. Rollen som avhørsleder (se avsnitt 3.2.4 om roller) gir politibetjenten rett til å 

stille spørsmål og til å lede samtalen. Den avhørte forventes å svare på spørsmålene 

og å følge opp politibetjentens initiativer. Dette henger også sammen med deltakernes 

kunnskapsmessige asymmetri. Politibetjenten kjenner virksomhetstypen avhør, og vet 

hvordan avhør skal gjøres, mens den som avhøres kanskje ikke har opplevd dette før. 

Politibetjenten kjenner også etterforskninga som pågår, og stiller sine spørsmål med 

bakgrunn i denne, uten at den som avhøres behøver å kjenne denne bakgrunnen. Den 

kunnskapsmessige asymmetrien kan også ses langs en annen akse: det er den som 

avhøres som kjenner til sin historie og sin sannhet. Politibetjenten er avhengig av den 

avhørtes samarbeid for å få tilgang på det den avhørte vet.  

 

Asymmetrien opererer altså på mange plan, og kan forstås som en ressurs som 

deltakerne i avhøret kan ta i bruk. Den som avhøres kan ta i bruk sin rettighet til å 

velge å ikke svare - men i mitt materiale skjer ikke det. Politibetjenten kan også i ulik 

grad benytte seg av sine institusjonelle rettigheter som samtaleleder - noen ganger 

tvinger de gjennom sin dagsorden, andre ganger tar de seg tid til å la den avhørte styre 

framdriften. 

3.4.2 Rammer 

Rammebegrepet er nyttig når en skal si noe om hva det er som former en samtale. 

Begrepet knyttes gjerne til Goffman, og Album skriver at ’ramme’ kan forstås som 

’situasjonsdefinisjon’ (Album 1995:249). Rammene er foranderlige, og vi forhandler 

om dem i samhandlinga. 

 

Album skriver "Rammen forplikter deltakerne til en viss væremåte, så lenge den 

varer" (op.cit: 254). Rammene vi definerer for samhandlinga, gir oss altså regler for 

hvordan vi skal oppføre oss. Men samtidig er jo rammer foranderlige, og de forandrer 

seg nettopp ved at vi bryter med reglene for ramma, og dermed samtidig er i gang 

med å innføre en ny rammes regler.  
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Når jeg bruker rammebegrepet i analysen og diskusjonene av politiavhør, tenker jeg 

på rammer som noe som er foranderlig og som deltakerne kan både bekrefte og 

utfordre. Selv om rammene for avhøret til en viss grad er forhåndsdefinert av lover, 

regler og tradisjoner, må disse likevel bekreftes i avhøret for å kunne fungere som en 

ramme der. Dette kan blant annet gjøres med å tydeliggjøre det institusjonelle 

formålet og ved at deltakerne viser fram at de forholder seg til de forventningene som 

utgjør deres institusjonelle roller (se 3.4.4). Når politibetjenten starter avhøret med å 

informere den som avhøres om hennes rettigheter, er det en måte å gjøre henne klar 

over hvilke rammer samtalen har. 

 

Rammer kan opptre både svært lokalt og mer overordna. I avhøret kan begrepet både 

brukes om midlertidige og kortvarige skifter i stil, roller og tema, og rammebegrepet 

kan brukes om hele avhøret som sådant - da kan rammebegrepet og virksomhetstype-

begrepet gå i hverandre. 

 

Dialogismeprinsippet om gjensidighet mellom handlinger og aktivitet, ”act-activity-

interdependence”, innebærer at en ser enkelthandlinger i sammenheng med den 

overordnede virksomheten. Rammene for virksomheten foreligger som sagt til en viss 

grad gjennom institusjonelle føringer som er lagt på forhånd for avhør (se nedenfor), 

men de må også utvikles og bekreftes i den enkelte interaksjonen. Hvilke tema som 

tas opp, og hvilke deltakerstrukturer som forekommer er dermed ikke bare en følge av 

virksomhetstypen, det er også noe som skaper og utvikler virksomhetstypen. 

Virksomhetstyper er dynamiske og foranderlige, og det er gjennom studiet av hvordan 

virksomhetstypens rammer utfordres og bekreftes i de konkrete samtalene at en kan 

finne denne foranderligheten. 

 

Avhøret er en samtale som har klare regler og rutiner knytta til seg, og denne rammen 

kjenner den profesjonelle, altså politibetjenten, godt. Men hvilken kjennskap har den 

avhørte til virksomhetstypen? For mange er kanskje avhør best kjent fra film og TV, 

noe som kan gi forventninger som kan stemme lite overens med vanlige, norske 

avhør. For å hindre at den som avhøres og politibetjenten handler i forhold til to ulike 

forståelser av hva et avhør er, anbefales det i opplæringslitteraturen å gjøre 

situasjonsdefineringer eksplisitt. Christianson m.fl. (1998:29) anbefaler at avhøret 
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startes med at politibetjenten forteller hva som skal skje, og hvordan avhøret foregår. 

Slik kan rammene tydeliggjøres, og en kan sikre at deltakerne har en nogenlunde lik 

oppfatning av hva som skal skje11.  

 

Deltakernes definisjon av situasjonen kan likevel være ulik, en kan aldri sikre at 

samtalepartnere har helt like oppfatninger av hva som skjer. Linell skriver om 

hvordan virksomheter ofte bare er delvis delt.  

"If two or more persons are involved in the accomplishment of a certain task or 
project, in instantiating an activity type, this does not necessarily mean, of 
course, that they are both (or all) equally committed to the task, equally familiar 
with the rules and expectations connected with the genre in question, or that they 
share the same interests and understandings." (Linell 1998:255) 

I avhøret kan dette handle nettopp om ulik kunnskap om virksomhetstypen, og det kan 

handle om at deltakerne har ulike interesser i og ønsker for avhøret.  

3.4.3 Snakk innafor og utafor saken 

Tidligere har jeg skrevet at institusjonelle samtaler kjennetegnes av forhåndsbestemte 

formål, som igjen former temavalg og lignende. Allikevel viser undersøkelser at det 

forekommer mye snakk i institusjonelle samtaler som ikke retter seg mot disse 

målene. Linell skiller mellom snakk som er (a) umiddelbart saksrelevant, (b) indirekte 

saksrelevant, for eksempel når en snakker om det en driver med, altså 

metakommunikasjon, og (c) ikke saksrelatert snakk (Linell u.a: 5.11:1).  

 

Mye av det snakket som ikke er saksrelevant forekommer i innledningen og 

avslutningen av samtalen, og kan ses som seremonielt snakk12, snakk som har som 

formål å skape eller ta vare på en relasjon. I tillegg opererer Linell med kategorien 

"time-out", som er episoder av ikke-saksrelatert snakk som kommer underveis i det 

som kan ses som kjerneaktiviteten, og hvor deltakerne gjerne går ut av 

virksomhetsrollene og for en periode snakker sammen som privatpersoner (ibid.). Jeg 

kaller dette for digresjoner. 

 

                                                 
11 Album skriver om dette: ”Nå vil jeg gjerne presisere at dette ikke betyr at alle parter er like tilfreds 
med definisjonene de kommer fram til. Enigheten gjelder forståelsen for hva som skjer, ikke hva som 
bør skje.” (Album 1995:253) 
12 ”Seremoni omfatter konvensjonell prat som vi bruker for å skape fellesskap, vise omsorg og 
interesse” (Åsebø 2003: 19). Seremoni-begrepet er hentet fra Goffman (1967, Album 1994). 
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Men hva bestemmer hva som er saken? Sosialt snakk har gjerne som hensikt å skape 

en viss relasjon - ofte er det et mål for den profesjonelle parten i samtalen at den andre 

skal føle seg vel og ikke oppleve situasjonen som truende. Snakket har ikke noe med 

selve temaet å gjøre, men det kan være et redskap for å få til å snakke om temaet på 

en god måte. Dette gjør at det kan være vanskelig å operere med klare klassifiseringer 

av hvilke typer snakk en har med å gjøre. 

3.4.4 Roller og posisjoner 

All menneskelig samhandling innebærer at vi forholder oss til hverandre, og hva vi 

sier eller gjør forteller noe om hvordan vi ser på oss selv og den vi samhandler med. 

Kommunikasjon har dermed alltid en relasjonell side, og dette kan også forstås ved 

hjelp av begrepene roller og/eller posisjoner.  

 

Rollebegrepet er mye brukt, både i hverdagsspråk og innafor ulike fagtradisjoner - 

deriblant samtaleanalyse. Begrepet er blitt kritisert for å være statisk (Linell u.a.:5.4), 

og dermed lite egna i en analyse av noe så dynamisk som samtale. Posisjon, eller 

posisjoneringer, er et alternativt begrep, som ligner mye på rollebegrepet. 

Posisjoneringsanalyse er en analyse som handler om nettopp å fokusere på hvordan 

deltakerne i samhandling alltid posisjonerer seg selv og hverandre (Andenæs 2003:3). 

Gjennom ordene som brukes, stilen, tiltaleformene og temaene som tas opp tilskriver 

deltakerne hverandre egenskaper; de kategoriserer hverandre, og de posisjonerer seg 

og hverandre i forhold til andre; de skaper relasjoner. 

 

Linell velger å bruke begge disse begrepene: "Roller refererar till övergripande 

mönster i partenas positioneringar" og "Roller har att gjöra med förventningar som 

parterna orienterer sig mot" (Linell u.a.: 5:4). Slik jeg forstår dette, kan roller ses som 

noe mer abstrahert enn posisjoner. Posisjonering er noe som skjer i alle samtaler og 

samhandlinger, og rollene er mønstrene disse posisjoneringene danner over tid. Når vi 

går inn i en virksomhet, er rollene en del av den situasjonsdefineringa vi gjør. Rollene 

er forventninger, og deltakerne i aktiviteten forholder seg til disse forventningene. 

Måten deltakerne posisjonerer seg på befester og utvikler de situasjonsoverskridende 

rollemønstrene.  
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En kan bruke rollebegrepet på ulike nivå. Linell skiller mellom diskursive roller, 

virksomhetsroller og sosiale roller (ibid.). De diskursive rollene er for eksempel det 

som kan ses som roller i samtalerommet: en er taler, en annen er lytter, noen kan være 

publikum og lignende. Disse rollene bytter en ofte på. Virksomhetsrollene er roller 

som er spesifikke for den aktuelle virksomhetstypen - som for eksempel avhørsleder 

og avhørt. Virksomshetsrollene er nødvendige for at samhandlinga skal forstås som en 

spesiell virksomhet: 

"For at en situasjon skal bli gjenkjent som en aktivitetstype, må aktiviteten 
iscenesettes av deltakerne. Dette gjør de ved å gå inn i de standardiserte rollene 
som er forbundet med aktivitetstypen." (Svennevig 2001:91) 

På samme måte som Drew og Sorjonen (se over) sa at det institusjonelle kommer 

fram gjennom hvordan deltakerne orienterer seg mot ulike roller, sier Svennevig her 

at aktiviteten gjenkjennes gjennom hvordan deltakerne går inn i ulike roller. 

 

Det tredje nivået er sosiale roller. Disse er roller som ikke er situasjons- eller 

virksomhetsavhengige, men er knyttet til flere områder i livet. Yrke er et eksempel på 

en sosial rolle som er viktig i vår kultur, andre eksempler kan være kjønn, alder, 

etnisitet og sosiale merkelapper som for eksempel 'kriminell'. En kan se disse sosiale 

rollene som sosialt, historisk og kulturelt skapte kategorier som før-posisjonerer oss 

og som vi bruker for å forstå mennesker vi ikke kjenner. Posisjonering er dermed ikke 

noe som kan forstås bare i den konkrete samtalen, alle mennesker er også "forhånds-

posisjonert" av disse kategoriene (Andenæs 2003:3). De sosiale rollene er sosialt 

skapte, og hvilke roller som er aktuelle og hvilken mening de tilskrives, er derfor 

forskjellig over tid, fra samfunn til samfunn, og mellom ulike situasjoner. 

 

Sosiale roller kan være nært knytta virksomhetsroller, for eksempel er det å være 

politi (sosial rolle) og det å være avhørsleder (virksomhetsrolle) nært knytta (Linell 

u.a.:5:4). Virksomhetsrollene og de diskursive rollene henger også sammen - det å 

være avhørsleder medfører noen typer diskursive roller, som å være spørsmålsstiller, å 

ta ansvar for framdriften og lignende. I tillegg kan virksomhetsrollen deles opp i flere 

rolletyper. Jönsson skriver om hvordan politibetjentene i hennes materiale i avhør av 

unge førstegangskriminelle kan ses som oppdragere, mens de i avhør av eldre som for 

eksempel er tatt for butikktyveri kan ses som sosialarbeidere (Jönsson 1988:13). Det å 

være avhørsleder gir altså rom for å gjøre ulike ting og å orientere seg mot ulike 
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roller. I mitt materiale er rollen som rådgiver framtredende, og både politibetjenten og 

den som avhøres kan markere at de midlertidig orienterer seg mot andre 

virksomhetsroller enn de som i hovedsak forventes i et avhør. 

3.4.5 Relasjonsarbeid 

All kommunikasjon innebærer relasjonsskaping. En kan ikke ikke-forholde seg til den 

en snakker med, og både gjennom ord, uttrykk, måte å si ting på og tema en velger, 

dannes relasjoner. Hvordan vi forholder oss til hverandre sier også noe om hvem vi 

ser hverandre som. I all kommunikasjon posisjonerer vi oss selv og andre, og vi 

forholder oss til de rollene som virksomheten danner forventninger om.  

 

Jon Dohrn skriver i sitt temahefte om rapport- og etterforskningslære (Dohrn 1997) 

mye om hvor viktig det er å skape en god stemning for å få til et godt avhør. Han 

sammenligner en tilståelse med en betroelse, og påpeker at en neppe vil betro seg til 

noen som framstår som arrogant og fordømmende. Han skriver også at en skal møte 

den siktede som et likeverdig menneske - en skal ikke komme verken opp eller ned til 

noen andres nivå, men se den andre som en likeverdig. Det innebærer blant annet at 

en ikke skal bruke den siktedes sjargong, men bruke de uttrykkene og formuleringene 

en ellers ville brukt. Samtaleklimaet og relasjonen mellom deltakerne er altså noe som 

kan ha betydning for resultatet av avhøret. 

Ansikt og selvpresentasjon 

Et utgangspunkt for å forstå hvordan vi bygger relasjoner og hvordan mennesker 

samhandler, henter jeg fra Goffmans tanker om selvet og om selv-presentasjon, slik 

dette beskrives av Spencer Cahill i et kapittel om Goffman i boka Symbolic 

interactionism (Charon 2001).  

 

I enhver sosial situasjon må deltakerne danne seg bilder av hvem den andre er for å 

kunne samhandle. Dette gjelder også for deltakere som kjenner hverandre fra før - de 

må vite hvem den andre er akkurat nå. Vi framstiller oss selv slik vi ønsker at andre 

skal oppfatte oss, vi viser fram det vi syns er fordelaktig, og framhever ikke det vi 

ønsker å skjule. Vår kjennskap til hvordan vi mennesker organiserer vår daglige 

samhandling gjør at vi vet at andre vil bruke vår selvpresentasjon for å forstå hvem vi 
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er. Noen ganger er vi derfor kalkulerende når vi framstiller oss selv på en bestemt 

måte, andre ganger er vi spontane. 

 

Selvet er et sosialt objekt - det er den versjonen av meg som vi alle forholder oss til i 

en interaksjon. Goffman fokuserer på at selvet er noe som skapes i fellesskap, og noe 

som gjenskapes og utvikles i hver sosiale samhandlingssituasjon (Cahill 2001:188). 

Vi kan ta fram ulike deler av selvet i ulike situasjoner, men vi kan ikke bestemme 

hvordan andre skal oppfatte oss: vi er avhengig av andres fortolkninger og bidrag i 

konstruksjonen av et selv (ibid. 192).  

 

Avhøret er en anledning til å møte personer som kanskje er i faresonen for å havne på 

kant med loven, og politiet har dermed en anledning til å veilede dem i "riktig" 

retning. Jönsson skriver om dette i sin avhandling, hvor hun blant annet viser at 

politibetjentene i hennes materiale ofte forsøkte å snakke moral til unge lovbrytere 

(Jönsson 1988:13). Denne veiledningen kan ses som hvordan en bygger opp den 

andres selv.  

 

Et annet sentralt begrep fra Goffman er ansikt (”face”). Ansiktsbegrepet kan deles i 

to: vårt positive ansikt og vårt negative ansikt. Det positive ansiktet er vårt selvbilde 

eller vår personlighet og vårt behov for å bli likt, mens det negative ansiktet er vårt 

territorium: vårt krav om handlefrihet og integritet (Svennevig 1999: 98). Ansiktet 

vårt bygges opp i samarbeid. Det positive ansiktet bygges for eksempel når noen 

verdsetter oss. Ved å holde en viss avstand og vise respekt for andres territorium, 

viser vi respekt for andres negative ansikt (ibid.).  

 

Ved å stille oss kritiske til hva en person sier eller mener, truer vi vedkommendes 

positive ansikt, og ved å be om tid, oppmerksomhet eller tjenester truer vi det negative 

ansiktet. Det er ikke mulig å fullt ut unngå slike ansiktstruende handlinger; for 

eksempel er det å invitere noen på besøk potensielt ansiktstruende - og det å gi uttrykk 

for egne meninger kan true den andres positive ansikt. Derimot kan en dempe 

ansiktstruslene med ulike høflighetsstrategier, som å uttrykke seg implisitt, å bruke 

dempere som ’kanskje’, ’liksom’, ’for eksempel’, eller gjennom å uttrykke enighet og 

forståelse. Et avhør kan være en vanskelig balansegang: politibetjenten har ansvar for 
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å stille spørsmål som kan være ansiktstruende, samtidig som hun skal forsøke å skape 

et godt samtaleklima, noe som gjerne gjøres nettopp gjennom å unngå ansiktstruende 

handlinger. Dette kommunikative dilemmaet kommer jeg tilbake til særlig i kapittel 

sju. 

3.5 Institusjonelle føringer for avhøret  

Samtaler som har visse formål innafor en institusjon, har også ofte klare rammeverk 

som sier noe om både mål og hensikter med samtalen, og om hvordan den skal foregå. 

Politiavhøret har bestemte formål og funksjoner i politi- og rettsvesenet, og for at 

politiavhør skal oppfylle disse, fins det regler og føringer knytta til avhøret. For 

norske avhør er disse i stor grad uttrykt i påtaleinstruksen, men det finnes også 

lovtekst og opplæringslitteratur som sier hvordan avhør skal foregå. I denne delen 

skal jeg se på det normative som omkranser virksomhetstypen politiavhør. Mye av det 

som skjer i avhørene knytter seg helt konkret til dette rammeverket. 

Lovverk 

FNs menneskerettighetserklæring er et moderne grunnlag for vår lovgivning. I 

artikkel 11, del 1 bekreftes prinsippet om at enhver er uskyldig inntil det motsatt er 

bevist. Det er et prinsipp som legger klare føringer for hvordan mennesker som er 

under etterforskning skal behandles. The European Committee for the Prevention of 

Torture and Inhumane or Degrading Treatment or Punishment (CPT) besøkte Norge i 

1993, og mente da at det forekom at siktede personer ble presset i avhørssituasjoner 

med lovnader om lemping på eller tilstramming av brev- og besøksforbud (Rachlew 

2003:11). Deres uttalelse ble tatt til følge blant annet ved at det ble starta opp 

prøveprosjekt med lydopptak av avhør, som en så for seg kunne hindre dette.  

 

Den norske straffeprosessloven legger overordnede føringer for hvordan 

etterforskning og avhør skal foregå. I paragraf 226 gjøres det klart at en etterforskning 

er en undersøkelse der en skal finne både det som taler for og det som taler imot 

mistenkte.  

 

I Forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen) fins det mer 

konkrete regler for hvordan en skal gjennomføre et avhør. Det finnes regler for 

hvordan avhøret skal gjennomføres, hvilke rettigheter den som skal avhøres har, 
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hvordan avhøreren skal oppføre seg, hva slags informasjon den som avhøres skal få, 

og også regler for spesielle tilfeller – f.eks. om den som avhøres er under 18 år. 

Påtaleinstruksen sier også noe om rekkefølgen på elementene i avhøret, og den gir 

mer generelle føringer for hvordan avhøret skal foregå: 

"Avhøringen skal skje på en måte som er egnet til å få en så vidt mulig 
sammenhengende forklaring om det forhold saken gjelder. Mistenkte skal gis 
anledning til å gjendrive de grunner mistanken beror på, og anføre de 
omstendigheter som taler til fordel for ham. Spørsmål må ikke stilles slik at noe 
som ikke er innrømmet forutsettes som erkjent av mistenkte. Ved avhøringen må 
tjenestemannen alltid opptre rolig og hensynsfullt. Løfter, uriktige opplysninger, 
trusler eller tvang må ikke brukes. Under avhøret må det ikke forespeiles 
mistenkte at siktelsens omfang kan påregnes redusert dersom han tilstår eller gir 
andre viktige opplysninger. (…)" (Påtaleinstruksens §8-2) 

Her står det altså at avhøreren skal oppføre seg anstendig, og at et avhør ikke skal skje 

under press. Det presiseres videre at avhøret ikke “skal ta sikte på å trette ut avhørte”, 

og at den som avhøres skal få mat til vanlige tider, og pauser når han/hun trenger det. 

Om påtaleinstruksen er fulgt, skal det i etterkant av et avhør ikke være tvil om at den 

som ble avhørt visste hva som foregikk. For eksempel skal en mistenkt som 

innrømmer å ha gjort det hun/han er mistenkt for, spørres om hun/han erkjenner 

straffskyld. Den avhørtes rettigheter er også sikra gjennom at avhørene avsluttes med 

at den avhørte leser igjennom avhørsrapporten som blir skrevet i løpet av avhøret, og 

skriver under den (vedtar den).  

Opplæring i avhørsteknikk 

"Mange husker timer på gamle Politiskolen i fagene rapportlære og 
straffeprosess hvor det ble indoktrinert hvordan rapporten skulle se ut, og hvor 
viktig det var at de prosesuelle reglene bli overholdt. Rapporten var bra hvis den 
så fin ut, at skrivefeilene ikke var for mange, og at straffeprosesslovens paragraf 
122 og 123 var nevnt" (Mortvedt 2003). 

Tradisjonelt har politihøyskolestudenter fått mye opplæring i hvordan 

avhørsrapporten skal se ut, og om hva et avhør skal inneholde i forhold til de reglene 

som finnes, men de har fått lite trening i å gjennomføre avhør. Dette er imidlertid i 

endring. Studentene får noe opplæring i psykologi som en del av studiet, og kurs med 

mer konkret avhørstrening er også i gang med å bli utvikla som en del av 

etterforskningsopplæringa (Rachlew 2002b, Myklebust 2002b). 

 

Selv om det finnes offentlig uttrykte føringer for hvordan avhør skal foregå, og 

opplæring i både disse og i psykologifag, er det også viktig å ta høyde for at det finnes 
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rutiner og vaner som ikke er uttrykte i lovverk eller i opplæring. Politibetjenter har 

mye praksis i utdanninga si, og det er rimelig å tro at de både i praksisperioden og 

som “nyansatte” tar etter rutinene til eldre kolleger. 

 

Asbjørn Rachlew illustrerer denne motsetningen mellom offisielle mål og praksis når 

han forteller at enkelte avhør "…er preget av individuelle teknikker hvor enkelte 

etterforskere implementerer elementer av manipulasjon i et forsøk på å "motivere" 

siktede til å tilstå" (Rachlew 2003: 3). Å presse ut tilståelser er ikke tillatt i Norge, og 

slik tenkning stammer ikke fra offentlige målsetninger. Rachlew viser også til en 

artikkel i "Politibladet" i 1987, hvor det skrives om avhørsteknikk:  

"Ved avhør av en siktet bør vi være overbevist om at vi har gjerningsmannen 
foran oss ….. Vi må motivere oss slik at vi ikke lar oss lure og at vi opprettholder 
en fast tro på at vi har gjerningsmannen foran oss." (ibid.) 

Dette er åpenbart ikke i samsvar med norsk lovgiving, og er ideer politiet forsøker å 

bli kvitt med å fokusere mer på opplæring. Dette kan likevel tjene som eksempel på at 

det finnes føringer som stammer fra yrkesgruppens egne ideer om hva som er bra og 

formålstjenelig, alle føringer er ikke uttrykt i offisielle målsetninger og lover og 

regler. 

 

Disse institusjonelle føringene (både offisielle og uoffisielle) er viktige siden de 

påvirker avhørssamtalen på så mange måter. De sier noe om både praktiske ting som 

oppbygging av avhør, om hva som skal være med, og om hvordan for eksempel 

rapporten skal skrives, og de sier noe om det som handler med om relasjoner, om 

hvordan en skal skape et godt samtaleklima og hvorfor dette er viktig, og om hva som 

er etisk forsvarlig og ikke.  

 

Når jeg nå har gått gjennom de institusjonelle føringene for avhøret er ikke det fordi 

jeg skal se om avhørene stemmer overens med, eller avviker fra, dette regelverket. 

Samtaleanalyser har et empirisk grunnlag; en starter i materialet og forsøker å 

beskrive og forstå det som finnes der. Denne gjennomgangen vil kunne hjelpe til med 

å forstå deler av det som skjer i avhøret fordi politibetjenten har ansvar for å forholde 

seg til dette rammeverket. 
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3.6 Avslutning: samtaler er unike konstruksjoner 

For å foregripe: Denne analysen kommer til å vise fram at det er "plass" til mye 

forskjellig innafor politiavhørets rammer. Deltakerne forholder seg til virksomheten 

avhør, men de strekker også på rammene og prøver ut hvordan en kan samtale innafor 

denne virksomheten. I tillegg forhandler deltakerne om roller og relasjoner, blant 

annet gjennom snakk som ikke er relatert til saken. 

 

Ingen samtaler er helt entydige virksomhetstyper. I konkrete samhandlinger trekker 

deltakerne på den erfaringen de har fra andre situasjoner, og skaper derfor en unik 

samtale, både med tanke på innhold, utforming, sjanger og stil. Enhver samtale er en 

unik, felles konstruksjon (Sand 2003), og i denne oppgava skal jeg vise fram hvordan 

hvert av de sju avhørene i mitt materiale både er en unik samtale, og hvordan de 

forholder seg til situasjonsoverskridende praksiser. 
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4 Oppbygning av avhørene 

Da jeg fikk materialet mitt, forventa jeg at avhørene skulle være forholdsvis 

regelmessige i formen, med en klar spørsmål-svar-struktur, en tydelig asymmetri og at 

avhørene var ganske likt bygd opp. Etter å ha transkribert avhørene så jeg dem som 

forholdsvis lite strukturerte. Samtaleformatet åpna for initiativ fra den som ble avhørt, 

og oppbygningen varierte og det var forholdsvis mye snakk som ikke var direkte 

relatert til saken. Jeg så derfor at det ble nødvendig med en mer systematisk 

gjennomgang av hvordan avhørene er bygd opp, og da særlig med tanke på faser og 

deltakermønster. Denne analysen er også viktig for å få en helhetlig oversikt over 

materialet. En oversikt over fasene, innholdet og deltakerstruktur kan også være en 

måte å vise fram både det regelmessige og det varierende i avhørene på. 

4.1 Faser 

Fasebegrepet er mye brukt i samtaleanalyse. Norrby (1996:141) skriver at 

faseinndeling er en måte å beskrive den globale samtalestrukturen på, og Adelswärd 

(1988: 29) skriver at faser beskriver samtalens lineære struktur. Hun beskriver fasene 

som ordnede aktiviteter som følger på hverandre, mens tema er mer hierarkisk ordnet. 

Linell (1998: 235) skriver at de aller fleste kommunikative møter består av i det 

minste åpnings- og avslutningsfaser, i tillegg til en kjerneaktivitet som igjen ofte 

består av flere faser.  

 

Det er flere årsaker til at jeg vil skrive om fasene i avhøret. For det første er det 

nødvendig å gi en global beskrivelse av avhørene for at lesere som ikke kjenner til 

avhør skal forstå hva slags type samtaler dette er. Denne delen kan dermed også ses 

som grunnlag for å forstå resten av analysen. Enkeltsekvenser og -ytringer må forstås 

i lys av den overordnede aktiviteten, og denne kan ofte heller være fasen enn selve 

avhøret. En annen grunn for å studere fasene er at faseinndelinger brukes i opplæringa 

av politifolk. Om jeg finner stor ulikhet mellom modellen for avhøret og hvordan 

avhørene i mitt materiale er oppbygd, kan det være grunnlag for å vurdere om enten 

modellen bør revideres, eller en må ha mer opplæring i hvordan avhør bør bygges 

opp.  
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Avhør er også et mye brukt eksempel på institusjonelle samtaler, og et kjennetegn ved 

institusjonelle samtaler er at de har en klar struktur, som ofte identifiseres på 

fasenivået13. Jönsson identifiserer disse fasene i sitt avhørsmateriale: 

"("försnack") - Identifikation och personuppgifter - Presentering av brottet 
(delgivning), fråga om försvarare och eventuelt erkännande - Sakfrågan - 
(Uppläsning av protokollet) - ("Eftersnack", inklusive avslutning/avsked)" 
(Jönsson 1988a:15) 

Jönsson skriver at disse fasene kan komme på ulike steder i avhøret, og fasene som 

står i parantes forekommer ikke alltid. Fasestrukturen jeg fant i materialet mitt ligner 

på Jönssons, og også i mitt materiale er det varierende når fasene forekommer og 

hvilke faser som er med. 

 

En vanlig struktur i mitt materiale er denne: 

• Åpning 
personalia, informasjon om saken, informasjon om den mistenktes rettigheter, 
spørsmål om den mistenkte samtykker til å bli avhørt uten advokat tilstede, og 
til at det blir tatt lydopptak, spørsmål om tilståelse 

• Forklaring 
• Spørsmål om mistenkte erkjenner straffskyld, andre spørsmål om samtykke til 

videre saksgang, ønske om forsvarer osv. 
• Informasjon om saksgang, om juridiske elementer osv 
• Opplesing av rapporten og rettelser/tilføyinger av denne 
• Avsluttende snakk 

 

Avhøret av Terje er det eneste som følger denne strukturen helt. I de andre avhørene 

kan det for eksempel variere når det kommer opp spørsmål om videre saksgang, og i 

noen tilfeller arbeides det med selve forklaringa gjennom hele avhøret. I denne 

strukturen mangler også alle tilfellene av snakk som ikke vedkommer saken, eller som 

bare delvis gjør det. Disse delene kommer gjerne som innskudd i andre faser. 

 

Siden jeg ikke har styrt opptaket selv, vet jeg ikke om deltakerne snakker sammen før 

opptaket slås på, og etter at det er slått av. Ved et tilfelle (avhøret av Reidar) er 

avhøret delt opp i flere opptak, og på det siste sporet er det tatt opp samtale etter at 

avhøret er formelt avsluttet. Der spør blant annet politibetjenten om Reidar syns at 

han var hard mot Reidar, og de snakker spøkefullt sammen om påkledningene: P i full  

politiuniform, Reidar i lette sommerklær. Dette avhøret avsluttes altså med ettersnakk 

                                                 
13 se for eksempel Adelswärd 1988:30, Jönsson 1988:15, og Sand 2003:78ff for diskusjon om hvordan 
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som blant annet gir en slags evaluering av avhøret - men dette er også et spesielt 

tilfelle siden Reidar må overnatte i arresten og være klar for nye avhør dagen etter. 

Hvor mye for- og ettersnakk det er i de andre avhørene vet jeg altså ikke. 

 

Tabellen nedenfor viser en oversikt over fasene, og når og om de forekommer i de 

ulike avhørene. I denne tabellen er avhøret av Reidar og avhøret av Vilde tatt ut. 

Avhøret av Reidar er tatt ut fordi det er et avhør på mange timer, hvor bare den første 

delen er transkribert, slik at det bare er åpnings- og forklaringsfasen som er 

gjennomgått. Avhøret av Vilde er tatt ut fordi det er for springende til at det går an å 

se en lineær fasestruktur i det. Alle fasene som er nevnt her finnes likevel i avhøret av 

Vilde, men går mye i hverandre. 

 

oversikt over faserekkefølge 

FASER KÅRE YNGVE KRISTIN EIVIND TERJE
åpning 1 1  1 1 1 
forklaring 3 2, 5 3, 5 2 2 
spørsmål fra P om 
erkjennelser og 
samtykker 

 3 4 4 3 

spørsmål om saksgang, 
juss ol. 

2, 5 4, 6, 8 2, 6 3 4 

opplesing av rapporten 4, 6 7 7  5 
 

Rekkefølgen på de ulike fasene kan altså variere litt, og noen faser vender 

samtaledeltakerne tilbake til flere ganger. I tillegg kan det variere om alle fasene er 

med. I denne oversikta har jeg ikke regnet med utenomsnakk og digresjoner, som 

forekommer i nesten alle avhørene. I flere av avhørene snakker de også ganske mye 

om hvordan den mistenkte har det. Dette kan være relevant for forklaringa, og dermed 

inngå som en del av den, men det kan også være et uttrykk for medfølelse fra 

politibetjenten.  

4.2 Fasenes innhold 

En fase er avgrenset i tid, og kan beskrives som en egen aktivitet - den har et eget 

formål, kjerneprosjekt, egne tema og rollefordelinger, og et spesielt deltakermønster 

                                                                                                                                            
ulike mål for institusjonelle samtaler gir ulik grad av klare faseinndelinger 
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(Linell u.a.: 5.11). For å underbygge faseinndelinga jeg har gjort, vil jeg nå beskrive 

hver enkelt av fasene. 

Åpning 

Alle avhørene starter med en åpning hvor P orienterer den avhørte om saken, om den 

avhørtes rettigheter og spør om den avhørte samtykker i at avhøret blir gjennomført 

uten advokat (med unntak av avhøret av Kåre, der advokaten allerede er på plass). 

Formålet her er å sørge for at avhøret skjer etter påtaleinstruksens regler, som 

innebærer at den avhørte skal kjenne til sine rettigheter. I noen av åpningene går de 

også igjennom den mistenktes personalia, som fylles inn på skjemaet hvor forklaringa 

skal skrives.  

 

Åpningsfasene varierer i lengde, noen er svært korte, andre er mer omfattende. I 

avhørene av Vilde, Yngve og Reidar spør P mye om blant annet deres økonomiske 

situasjon og familieforhold. I disse tilfellene kan åpningen gli over i forklaringa. 

 

Denne åpningen er ikke et forsnakk som har en sosial funksjon i avhøret - dette 

forsnakket er avsluttet når lydopptaket starter (forutsatt at det er noe forsnakk i 

avhørene, men det regner jeg som svært sannsynlig). I avhøret av Kåre finner vi 

likevel en type forsnakk etter at åpningen er gjennomført. Kåre har med seg forsvarer, 

og når P er ferdig med å orientere Kåre om hans rettigheter, henvender P seg til 

forsvareren. 

2. KÅRE, 2 minutt 

1. P  [ja ja i avhøret,] mm. 
2.    <H ja: H> 
3.    (KREMTER)  
4.    æ tænkt på dæ i morres æ når det b blas som bare  
5.    rakkern her, 
6.    det va ’u[trolig stygt] vær på morran, 
7. Forsvarer       [ja det var] 
8.    ja det var ’ingen fare, 
9.    flyet vippa en god del, 
10.     [x vi] måtte kjøre motor en del på turen hjem men, 
11. P  [gjor det det no ja,] 
12.     si du det ja,  
13. (ÅTTE TURER KLIPT BORT) 
14. Forsvarer har landa her i adskillig verre vær enn det her 
15. P  du har det ja, 
16.     @@ 
17.     mm mm 
18. (60 SEK PAUSE, LITT SKRIVING) 
19. P  Hx (KREMTER) 
20.     så må æ oppfordre dæ til å forklar dæ ’sannferdig 
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Denne sekvensen er altså innskutt i åpningen, og er ikke basert på formaliteter fra 

påtaleinstruksen, slik resten av åpningen er. Dette snakket om været og forsvarerens 

flytur fungerer som en måte å invitere forsvareren inn i samtalerommet på. 

 

I åpningsfasene er det stort sett P som har ordet, stiller spørsmål og styrer utviklinga. 

Dette har sammenheng med at innholdet i denne fasen i stor grad er formaliteter som 

må gjøres unna før en kan starte med forklaringa. Den avhørtes bidrag i disse fasene 

er med få unntak minimale responser.  

Forklaring 

Hva som inngår i forklaringsfasen kan være forskjellig ut fra type sak. I avhørene av 

Terje og Kristin forklarer de seg om hendelsen de er anmeldt for, mens forklaringene i 

avhørene av Yngve og Vilde inneholder mye mer. I avhøret av Yngve er en stor del 

av forklaringa bakgrunnsinformasjon om huset som har brent ned, når det bygd, hva 

de har pusset opp og så videre, og i avhøret av Vilde forteller Vilde nesten hele 

livshistorien sin. En kan spørre om hva som er årsaken til at disse forklaringene er så 

omfattende: Er det fordi dette er nødvendig informasjon for politiet eller er det fordi 

Yngve og Vilde har behov for å fortelle? En kan si at dette har sammenheng med hva 

som er temaet for avhøret, og jeg vil komme tilbake til det i drøftingskapittelet. 

Uansett viser det at forklaring kan være mye forskjellig, og at forklaringsfasene både i 

innhold og struktur kan være svært ulike fra avhør til avhør. 

 

Forklaringa er i de fleste avhørene den største fasen. Formålet her er at den mistenkte 

skal få komme med sin versjon av hendelsene, i påtaleinstruksen står det: 

"Avhøringen skal skje på en måte som er egnet til å få en så vidt mulig 
sammenhengende forklaring om det forhold saken gjelder. Mistenkte skal gis 
anledning til å gjendrive de grunner mistanken beror på, og anføre de 
omstendigheter som taler til fordel for ham." (Påtaleinstruksens paragraf 8-2) 

Den avhørte skal altså gis mulighet til å forklare seg sammenhengende, og skal 

forklare seg om det som taler til sin fordel. Det varierer litt i hvor stor grad de avhørte 

forklarer seg sammenhengende i mitt materiale. I avhøret av Terje får Terje først 

fortelle på sin egen måte hva det var som skjedde, mens P bare kommer med 

tilbakekoblingssignaler og noen få spørsmål. Terje avslutter selv forklaringa si: 
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3. TERJE, 4 minutt 

1. Terje  så æ valgt å vær på stedet til dokker kom,   
2. P  m 
3. Terje   og .. og prata med dokker og (1,2) det va det hele. 

Etter dette begynner P spørre om hvor beruset Terje var, og Terje svarer utfyllende på 

dette. Terje begynner så å fortelle at han syns det er mange fulle ungdommer rundt i 

byen, men da avbryter P ham og konfronterer ham med et vitneutsagn. I resten av 

forklaringa er det P som har initiativet. 

 

Terje er et eksempel på en avhørt som tar mye ansvar og initiativ selv, og som 

forteller mye. Eivind er ikke like offensiv. I avhøret av Eivind kan det virke som om P 

ønsker at Eivind skal styre sin egen forklaring, men at det er Eivind som ikke vil ta 

denne styringa. Dette er starten på forklaringa: 

4. EIVIND, 3 minutt 

1. P  huske du- kan du forklar mæ litt om kossen (4,0)  
2.      det skjedd det herre her? 
3. Eivind nei .. koss det [skjedd,] 
4. P             [når tidspunkt] og: [[bakgrunn for  
5.     det og:]] hvilken måte dokk har gjort- 
6. Eivind       [[tidspunkt,]] 
7.     tidspunktet va jo: .. lure på om det va påska eller  
8.      så va det like ‘etter påske, 
9.   (1,0) 
10. P  xx 
11. Eivind <H ja H> 
12. P  mm, 
13. Eivind mm, 
14.   .. som æ bestilt den .. datamaskina der. 
15. P  mm, 
16. Eivind (1,0) og: (1,5) avtalt med dem rett og slett at æ  
17.    skulle ... føre over penga på deres konto også, 
18. P  ja, 
19. (13 SEK) 
20. P  °<X påska 1999 X> xxx°  
21. (7 SEK, BLAR I PAPIRER) 
22. P   du e ikkje heilt sikker på dato og [sånn.] 
23. Eivind           [nei] det huske  
24.     æ [[ikkje.]] 
25. P    [[nei.]] 
26. (47 SEK SKRIVING) 
27. P  kor låg den hen den butikken der da? 

Eivind begynner å forklare seg, men det er mye pauser og han er ikke like fortellende 

som for eksempel Terje er. I linje 22 tar P ordet og stiller et spørsmål, og etter dette er 

det stort sett P som fører ordet, og stiller spørsmål som Eivind svarer på. P gir altså 

Eivind muligheten til å ta ordet, med å tillate lange pauser og å stille forholdsvis 

omfattende spørsmål, men gir opp dette når Eivind ikke tar over initiativet. Samtidig 
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kan det være vanskelig for Eivind å starte forklaringa, siden Ps første spørsmål er 

veldig åpent og omfattende, og dermed vanskelig å svare på. Eivind starter litt 

nølende i linje 3, og P gjør da i linje 4 og 5 om spørsmålet sitt til et flerledda 

spørsmål; hun kommer med tre utdypinger av hva hun vil at han skal fortelle om. 

Eivind starter da med å svare på det første spørsmålet, men svarer ganske unøyaktig. 

P stiller derfor et oppfølgingsspørsmål i linje 22, og viser med det at hun vil legge 

rammene for hva som er en "riktig" forklaring. Eivind overlater fra da av ansvaret til 

P, som stiller spørsmål og kommer med utsagn som Eivind tar stilling til. 

  

Deltakermønsteret kan altså være varierende i forklaringsfasen; noen avhørte er 

aktive, andre er mer passive. Hvor sammenhengende forklaringsfasen er, er også 

forskjellig. I avhøret av Yngve vil P ha svært mye informasjon om huset og om 

Yngves tanker om brannårsaken før Yngve får begynne å fortelle om hva som hendte 

den kvelden huset brant ned. Når Yngve da starter med å forklare hendelsesforløpet, 

har han allerede sagt mye som også inngår i forklaringa hans.  

Spørsmål fra P om erkjennelse og samtykker 

Denne fasen knytter seg, som åpningsfasen, til påtaleinstruksens regelverk for avhør.  

"Innrømmer mistenkte å ha begått en handling som avhøret gjelder, skal han 
spørres om han erkjenner seg skyldig til straff. Har han gitt en uforbeholden 
tilståelse og saken antas å kunne pådømmes etter straffeprosessloven § 248 
(tilståelsesdom), skal han gjøres oppmerksom på dette og hva tilståelsesdom 
innebærer, samt spørres om han samtykker i slik pådømmelse. Han skal også 
orienteres om at samtykke innebærer at eventuelle borgerlige rettskrav vil kunne 
bli pådømt av retten." (påtaleinstruksens paragraf 8-2) 

I denne fasen spør P om den mistenkte erkjenner straffskyld, om han/hun samtykker i 

at saken blir dømt i en forhørsrett, og om mistenkte har noe ønske om advokat. Denne 

fasen ligner på åpningsfasen i deltakermønster: også her er det politibetjenten som 

styrer, og som har et ansvar for å spørre og informere. Svarene den avhørte kommer 

med kan være korte bekreftelser, men disse spørsmålene åpner også for lengre 

diskusjoner. I disse tilfellene går gjerne denne fasen over i neste. 

Spørsmål om saksgang og juridiske spørsmål 

Denne fasen kommer gjerne som en utvikling av noen av de andre fasene - gjerne 

innskutt i et spørsmål om den mistenkte erkjenner straffskyld. Det er ofte den avhørte 

som tar initiativ til å snakke om dette og som stiller spørsmål til politiet, og en kan si 



  ANALYSE   

       

 
56

at deltakerne her orienterer seg mer mot roller som klient og rådgiver enn mot rollene 

som avhørt/avhører. I noen tilfeller er det P som tar initiativ til denne fasen - 

påtaleinstruksen presiserer at P har ansvar for at den avhørte skal kjenne til hva en 

tilståelsesdom innebærer. Målet med disse fasene kan dermed sies å være å bringe 

fram informasjon som gjør den avhørte i stand til å ta stilling til spørsmålene fra P, 

men fasene kan også være en anledning for den siktede til å stille generelle spørsmål 

om saksgang og om sin sak. 

 

Denne fasen henger veldig ofte tett sammen med den forrige. Den avhørtes ønske om 

mer informasjon og kunnskap kommer gjerne som følge av at den avhørte må ta 

stilling til om hun for eksempel vil erkjenne straffskyld. Deltakerstrukturen gjør at det 

likevel er grunn for å skille ut denne fasen som en egen fase. I denne fasen er det den 

avhørte som har initiativet, som stiller spørsmålene og ber om forklaringene. 

Politibetjentene forsøker så godt de kan å svare, og viser at de anerkjenner den 

avhørtes behov for kunnskap, og i visse tilfeller, for råd. Innholdet og 

deltakerstrukturen i disse fasene kan være ganske annerledes fra resten av avhøret, og 

jeg kommer derfor tilbake til det seinere (se kap 6). 

Opplesing av rapporten 

Når forklaringen er ferdig, og den avhørte har svart på spørsmålene om straffskyld og 

lignende, skal den avhørte godkjenne (vedta) det politibetjenten har skrevet ned i 

rapporten. Dette skal gjøres enten ved at P leser opp rapporten, at den avhørte får lese 

rapporten selv, eller begge deler. I mitt materiale er det bare i avhøret av Eivind at 

denne fasen ikke er med - sannsynligvis slo P av lydopptaket før hun leste opp.  

 

Rapporten leses opp for at den avhørte skal kunne komme med tilføyelser eller 

endringer. I påtaleinstruksen står det at endringene skal tilføyes til slutt i 

avhørsrapporten, men i mitt materiale skjer dette bare i avhøret av Terje. I de andre 

avhørene skriver P om rapporten ut fra de endringene den avhørte ønsker.  

4.3 Hvem initierer nye faser? 

Å være samtaleleder er politibetjentens oppgave, men alle samtaler er avhengige av 

samarbeid, og da er det også åpninger for at andre enn institusjonens representant kan 
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innlede faser. I det følgende skal jeg se på hvordan faseovergangene er, og på hvem 

som er involvert på hvilke måter. 

 

Initieringen av nye faser kan skje på ulike måter, som innebærer større eller mindre 

grad av samarbeid. Sacks skiller mellom stegvise og grensemarkerte temaoverganger 

(Sacks 1992 i Norrby 1996:145). De grensemarkerte overgangene er ofte språklig 

markerte ved at noen forteller at de nå skal snakke om noe nytt, eller de kan komme 

etter lange pauser, mens de stegvise overgangene er mer glidende, og det er vanskelig 

å si når en avslutter ett tema og starter på det neste. Selv om Sacks bruker disse 

begrepene om tema, mener jeg at det også er fruktbart å bruke dem om faser. De ulike 

fasene i avhøret er, på samme måte som tema, også noe som må innledes og avsluttes 

i samtalen, og det kan gjøres på ulike måter. 

 

Undersøkelse av faseovergangene viser at de aller fleste grensemarkerte 

faseovergangene initieres av politibetjenten. Grensemarkørene er ofte pauser - i 

avhørene skrives det mye, og det er forholdsvis vanlig med pauser på et halvt 

minutt/ett minutt for å skrive. Mange faseoverganger skjer etter slike pauser, og den 

nye fasen innledes med et spørsmål, eller med en annonserende presekvens 

(Svennevig 2001:220). Jeg skal videre se på ulike eksempler på faseoverganger, og 

diskutere hvilken type faseovergang utdraget er, og hva den kan si om 

deltakerstrukturen. 

 
5. Grensemarkert overgang til forklaringsfasen - EIVIND 3 minutt: 

1. P  da skriv æ at du ønske å avgi en uforbeholden  
2.      tilståelse på det der .. første her da. 
3. (KLIPT BORT TRE LINJER HVOR P SIER HVA TILSTÅELSEN GJELDER) 
4. Eivind <H ja H> 
5. P  mm, 
6. (20 SEK SKRIVING) 
7. P  huske du- kan du forklar mæ litt om kossen (4,0)  
8.      det skjedd det herre her? 
9. Eivind nei .. koss det [skjedd,] 
10. P                 [når tidspunkt] og: [[bakgrunn for  
11.     det og:]] hvilken måte dokk har gjort- 
12. Eivind       [[tidspunkt,]] 
13.    tidspunktet va jo: .. lure på om det va påska eller  
14.    så va det like ‘etter påske, 

Dette er et eksempel på en grensemarkert faseovergang. Utdraget preges av den 20 

sekund lange skrivepausa, hvor P sannsynligvis skriver ned det hun sier hun skal 

skrive, altså hva Eivind vil tilstå. Slike skrivepauser er det mange av, og de fungerer 
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ofte som grensemarkører for faseoverganger. Når P er ferdig med å skrive, er det hun 

som i linje 7 og 8 tar initiativet i samtalen, med å stille Eivind spørsmålet som bringer 

dem over i forklaringsfasen.  

 

Selv om dette er en grensemarkert faseovergang, er det mye samarbeid her. Eivind er i 

linje 4 med på å avslutte den forrige fasen med å komme med en minimal respons 

som ikke bringer inn noe nytt. Og når P starter opp forklaringsfasen, svarer han med 

en gang på dette og anerkjenner dermed at denne fasen skal starte. Samtidig kan en si 

at Eivinds anerkjennelse av Ps nye fase også er en anerkjennelse av Ps rolle som 

samtaleleder.  

 

Det neste utdraget viser en lignende faseovergang: 

6. Grensemarkert overgang til forklaringsfasen - KRISTIN, 4 minutt 

(De har snakket om hvorvidt Kristin samtykker i at saken kan gå for 
konfliktrådet) 

1. P  må i hvertfall spørre om du (1,0) ’samtykke i det  
2.      [eller] ikke el: 
3. Kristin [>ja<,] 
4.      ja, 
5. P  mm 
6. (7,5) 
7. P  da kan vi starte på forklaringa da, 
8.      så ’smått, 
9. Kristin [mhm] 
10. P  [og begynn-] må snakke litt sånn: ... greit og  
11.    tydelig i hvertfall sånn at e: det fanges opp av  
12.    lydopptaket, 
13. Kristin <H ja H> 
14. (2,5) 
15. Kristin ja det va den? 
16. P  .. ja. 
17.     og da snakke du bare sånn rolig sånn at vi får- og  
18.     skriv med oss det du sier så- 
19. (2,0) 
20. K  <S det va ’æ og ei venninne, 

Denne faseovergangen er grensemarkert med en preannonsering fra P i linje 7. Her 

annonserer P hva de nå skal snakke om, og han bruker begrepet 'forklaring' i bestemt 

form, noe som tyder på at begrepet er kjent, og at det er selvfølgelig at en skal snakke 

om det i løpet av avhøret. Dette begrepet har vært brukt tidligere i avhøret når P sier at 

Kristin kan nekte å avgi forklaring til politiet - og ut fra selv svært liten kjennskap til 

avhør vil de fleste forvente at ei forklaring er en del av avhøret. Den nye fasen som P 

innleder kommer altså ikke som lyn fra klar himmel, men det er P som bestemmer at 

dette er riktig tidspunkt for å starte forklaringa. 
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P stiller ikke et spørsmål her, slik det ble gjort i avhøret av Eivind, han bare 

introduserer den nye fasen. Derimot påpeker P noe som er av mer teknisk art - at 

Kristin må snakke tydelig slik at lydopptaket skal få det med seg, og rolig slik at han 

rekker å skrive. Når P ikke sier noe mer, er det Kristin selv som starter selve 

forklaringa med å begynne å fortelle. Slik kan en si at selv om det er P som 

annonserer forklaringsfasen, og dermed er den som markerer at de går fra ei fase til ei 

anna, er det Kristin som starter forklaringa og dermed får mye å si for hvordan fasen 

skal utformes. 

 

Også de avhørte initierer noen ganger nye faser på en grensemarkert måte. Dette skjer 

særlig når den nye fasen er en type utenomsnakk - tre av tilfellene er Yngve som 

forteller historier, et tilfelle er Terje som starter ei fase om lydopptaket.  

 

7.Grensemarkert overgang til utenomsnakk - YNGVE, 21 minutt 

(De har snakket om at Yngve har nedbetalt alle avdrag med unntak av 
TVen) 

1. P  javel. 
2. (6 SEK SKRIVING) 
3. P  ja. 
4. (6,0) 
5. Yngve   vi va ganske uheldige i desember og vi sjø. 
6. P  >si du det ja.< 
7. Yngve   vi skulle på 'julebord på 'Oppdal 

I linje 1-4 ser vi en typisk emneuttørking. P avslutter det Yngve forteller om med et 

"javel" og med å skrive, og avslutter skrivinga med å si "ja.". Etter skrivinga er det 

ingen av dem som kommer med et nytt initiativ før etter 6 sekund pause. Når Yngve 

så tar ordet i linje 5, er det med en preannonsering av historien han skal fortelle. P 

aksepterer temaforslaget med standardformuleringa "si du det ja". Slik er også Yngves 

grensemarkerte faseovergang noe som aksepteres i samhandlinga. 

 

Stegvise faseoverganger er mer sjeldent, men kan forekomme i overgangen til 

forklaringa. I avhøret av Terje knytter P spørsmålet om forklaring an til Terjes 

unnvikende svar på spørsmålet om straffskyld: 

8.Stegvis overgang til forklaringsfasen - TERJE, 1 minutt. 

1. Terje ja ‘tilståelse x- æ kan æ tilstår at det va æ som  
2.      skalla han det e det jo ikkje no tvil om. 
3. P  nei akkurat. 
4. Terje men (2,5) [det] e jo ikkje hele saken liksom. 
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5. P       [men-] 
6. Terje syns ikkje æ hvertfall. 
7. P  nei, 
8. (17 SEK) 
9. P  e: ka va det som skjedd da: Larsen? 
10. Terje nei det som skjedd det, 
11.     ja for å start helt fra begynnelsen av da, 
12. P  ja, 

Her viser Terje fram sitt ønske om å forklare seg i linje 4 og linje 6, uten at P gir Terje 

anledning til å begynne å forklare seg. Men P tar heller ikke ordet, og i 17 sekund er 

det ingen av deltakerne som sier noe (hva som skjer i disse 17 sekundene ville kanskje 

et videoopptak gitt svar på, det er ingen lyder på opptaket som tyder på noe spesielt). 

Til slutt er det P som tar ordet, og ber Terje om å fortelle.  

 

Denne starten på forklaringsfasen er ikke grensemarkert med et nytt type spørsmål 

eller en overgang, derimot stiller P et spørsmål som Terje har vist fram at han ønsket å 

bli stilt. Terje vil forklare seg, men venter med å starte til han får ordet fra P. Det er 

altså P som får bestemme hvordan denne faseovergangen skal være, men den 

faseovergangen kommer som en følge av Terjes utsagn i linje 4. Når Terje så 

begynner å fortelle orienterer han seg i forhold til fasen med å skyte inn "ja for å start 

helt fra begynnelsen av da," i linje 11. P bekrefter at det er passende, og så starter 

forklaringa til Terje. 

 

I linje 10 starter Terje med å si "nei", og i linje 11 starter han på nytt med å si "ja". 

Svennevig (2001) skriver om hvordan "ja" og "nei" i starten av svar på hv-spørsmål 

kan være pragmatiske partikler som har interaksjonelle og/eller interpersonelle 

funksjoner i samtalen. Særlig har "ja" ofte en interaksjonell funksjon: den viser for 

eksempel at en tar turen, og at svaret som kommer behøver en innledning, eller at 

svaret består av flere enheter. "Ja" kan også rett og slett bety at svareren trenger litt tid 

på å organisere svaret sitt. I dette eksempelet bruker Terje litt tid på å komme i gang 

med det innholdsmessige svaret på Ps spørsmål, og ytringene i  både linje 10 og 11 

kan forstås som markeringer på at Terje har forstått spørsmålet og tar turen, men 

behøver litt tid på å finne ut hva han skal begynne med. "Nei" kan indikere flere ting, 

blant annet at spørsmålet er så komplekst at det er vanskelig å gi et enkelt svar på det. 

I linje 10 kan ”nei” ses å ha begge disse funksjonene - det er både en plassholder som 

gir Terje tid, og det indikerer at dette er et "stort" spørsmål, noe som bekreftes av at 

Terje i linje 11 organiserer svaret sitt med å starte med begynnelsen. 
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Flere av de stegvise faseovergangene kommer fordi fasene i avhøret henger sammen. 

Spørsmål om videre saksgang, om betydningen av å erkjenne straffskyld, eller om hva 

uaktsomhet egentlig er, kommer gjerne når politibetjenten spør om den avhørte 

erkjenner straffskyld. I stedet for å svare på spørsmålet, får en da en (lang) innskutt 

sekvens hvor deltakerne utforsker grunnlaget for spørsmålet, for siden å bli enige om 

et svar. 

9.Stegvis overgang til spørsmålsfasen - TERJE, 22 min 

1. P    erkjenne du straffskyld for ta her da? 
2. Terje  det spørs ka du legg i ordet for å si det sånn, 
3. P   e: e- 
4. Terje  ‘erkjenne jo det at æ skalla te han og at det va:  
5.     men for å si det sånn æ syns egentlig at e- 
6.        .. (H) det jo va æ som starta hele med å skubb te  
7.     han da. 
8.     det [e] jo greit nok. 
9.  P          [m]  
10. Terje men e på en måte så syns æ egentlig at han  
11.   fremprovoserte ei handling sjøl og også,  
12. P  (2,0) jo, 
13.    det spørs <X kass X>- det e jo ikkje no straffe f  
14.    friende å: .. (H) å gjengjelde en  
15.    legems`fornærmelse med en `beskadigelse asså det x 
16. Terje  nei æ æ skjønne det æ skjø-, 
17.     æ e fullt klar over det. 
18. P  mm. 
19. Terje  ... men e: det e så det e jo så rart med det, 
20. P  æ kan jo skriv det at du erkjenne straffskyld sjøl  
21.     om du mene at at han: va med på å framprovoserer  
22.    handlinga, 
23. Terje ja, 
24.    men når æ, 
25.    <X si X> at æ erkjenne straffskyld, 
26.    kass: følga vil det få, 

Dette er en stegvis faseovergang hvor Ps spørsmål om straffskyld åpner for spørsmål 

og diskusjon om hva straffskyld er, og hva det innebærer å erkjenne straffskyld. Terje. 

Terje begrunner hvorfor han ikke vil svare ja eller nei, og P foreslår i linje 19 en 

formulering som tar inn det Terje vil si. For Terje er ikke dette godt nok, og i linje 

24/25 begynner han å stille spørsmål. Det er starten på en fase på ca 8 minutt hvor P 

forklarer mye, og Terje får bedt om både informasjon og råd. 

4.4 Avslutning 

Denne faseinndelinga viser fram en overordna struktur i avhørene. Alle avhørene har 

samme type faser, men fasene kan variere både i form og rekkefølge. En årsak til at en 

kan finne igjen disse fasene i alle avhørene, ligger i de institusjonelle føringene for 
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hvordan et avhør skal foregå, og hva som skal være med i avhøret. Men vi ser også at 

den som avhøres, og som altså ikke har samme kjennskap til reglene for hva som skal 

være med i avhøret, også kan initiere faser. I tillegg er den som avhøres ofte med på å 

akseptere faseoverganger.  

 

Når jeg ikke har regnet med snakk som ikke vedkommer saken som egne faser, er 

ikke det fordi slikt snakk ikke er omtalt i påtaleinstruksen, men fordi det varierer 

svært mye fra avhør til avhør, både i tema og deltakerstruktur. Slikt snakk kan likevel 

være en betydningsfull del av et avhør, og jeg kommer tilbake til det i kapittel 7. 

 

Avslutningsvis vil jeg si litt om hvordan den faseinndelingen jeg har gjort stemmer 

overens med hva politiet selv tenker om oppbygging av avhør. Trond Myklebust 

(2002b) skriver i sin artikkel "Avhøret - samtale satt i system" om ulike fasemodeller 

for hvordan et avhør bør gjennomføres. Han referer til den engelske PEACE-modellen 

som deler opp avhørene i følgende faser:  

• Planlegging 
• Kontaktetablering: skape grunnlag for kommunikasjon; rolig og hensuynsfullt. 
• Sammenhengende forklaring: Forklaring om hendelsen - mental 

rekonstruksjon. 
• Særskilte spørsmål: Systematisering, detaljer, nøyaktig og fullstendig 

informasjon. 
• Rapportering: Beskrive observasjoner, ikke konklusjoner. 
• Avslutning: Positiv avslutning, den avhørte kommer kanskje tilbake. 
• Evaluering: Sikre at avhøret er gjennomført iht. planlegging og lovverk. 

 

Videre viser Myklebust til en modell som brukes på etterutdanningskurs i 

etterforskning av seksuelle overgrepssaker, og som er utviklet av pedagogene Gamst 

og Langballe. Denne modellen ligner mye på PEACE-modellen: 

• Planlegging av avhøret. 
• Innledning/kontaktetablering. 
• Sammenhengende forklaring. 
• Oppklarende og utdypende spørsmål - rapportskriving. 
• Konfronterende- og kontrollerende spørsmål - rapportskriving. 
• Erklæringer, begjæringer og gjennomgang - rapportskriving. 
• Avslutning. 
• Kontroll av forklaring/rapport/lydopptak og evaluering av avhøret. 

 

Disse to modellene for faser i avhør inkluderer altså også perioden før og etter 

avhøret, hvor en skal planlegge og evaluere, noe som ikke er relevant for mine 
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faseinndelinger. Informasjon om saksgang er ikke inkludert i disse modellene, og 

spørsmål om tilståelse er bare med i den norske modellen.  

 

I denne modellen står det også at "erklæringer, begjæringer og gjennomgang" skal 

komme til slutt - og under det punktet hører spørsmålet om den siktede erkjenner det 

forholdet hun eller han er sikta for, og om hun eller han erkjenner straffskyld. I noen 

av avhørene (avhørene av Reidar, Terje og Eivind) stiller P spørsmålet om den 

avhørte erkjenner å ha gjort det han er mistenkt eller siktet for allerede i åpningsfasen. 

En funksjon av at dette spørsmålet kommer så tidlig, er at en da har en felles 

bakgrunn å forstå den siktedes forklaring på. I noen tilfeller kan det være at 

politibetjenten allerede vet hva den avhørte svarer på dette spørsmålet, og det er 

derfor ikke nødvendig å stille det som bakgrunn for å forstå forklaringa. Uansett 

kommer alltid spørsmålet om straffskyld opp på slutten av avhøret. 

 

Midtdelen av begge modellene tar for seg hvordan selve forklaringa skal 

gjennomføres; begge vektlegger at en først skal få en sammenhengende forklaring før 

en stiller avklarende eller konfronterende spørsmål. Dette samsvarer, som jeg har 

nevnt, med noen av avhørene i mitt materiale, men ikke med alle. Hvordan 

forklaringa gjennomføres henger også tett sammen med hvordan avhørsrapporten 

skrives. Dette skal jeg ta for meg i det neste kapittelet. 
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5 Avhørsrapporten 

I Norge har det vært vanlig å skrive avhørsrapporten underveis i avhøret, og avhør har 

ikke blitt tatt opp, verken på video eller lydbånd. I de seinere åra har denne praksisen 

vært oppe til vurdering, og et prøveprosjekt med lydopptak har vært gjennomført 

(Rachlew 2003). Styringsgruppa for dette prøveprosjektet konkluderte med at alle 

avhør bør tas opp på lydbånd, og at enkelte avhør også bør tas opp på video14. I tillegg 

ønsket de prøveprosjekt hvor sivilt ansatte skrev resymé av avhøret, basert på 

lydopptaket (op.cit: 1).  

 

Som bakgrunn for prøveprosjektet med lydopptak, skriver styringsgruppa: 

"Politirapportene utgjør som regel fundamentet for påtalemyndighetens 
avgjørelse av spørsmål om tiltale i saken. Rapportene formuleres imidlertid 
under påvirkning av en rekke faktorer; blant annet den avhørtes ønske og evne til 
å belyse saken, polititjenestemannens subjektive oppfatning av hva som er viktig 
å skrive ned og polititjenestemannens evne til å gjengi den avhørtes forklaring. 

Den skriftlige rapporten inneholder ikke all informasjon omkring avhøret. 
Lydopptak vil kunne løse situasjoner der det senere oppstår strid om innholdet 
eller rekkevidden av uttalelser gitt til politiet under avhør." (op.cit: 2) 

De konkluderer videre med at det er mange ulemper knyttet til det å skrive rapporten 

underveis i avhøret. Det å be om gjentakelser og skrivepauser ses på som uheldig for 

kommunikasjonen, og det er en tidkrevende metode som fører til lange avhør. 

Samtidig er det kognitivt krevende for politibetjenten å skulle både formulere en 

rapport og gjennomføre et taktisk godt avhør. Når en ikke bruker lydopptak får en 

heller ikke bevart informasjon om hvordan noe kom fram i avhøret. Det eneste som 

nevnes som fordel med den tradisjonelle metoden er at den skriftlige rapporten er klar 

når avhøret avsluttes, og en har da et vedtatt dokument som alle parter kan forholde 

seg til (op.cit: 15). 

 

Mitt materiale stammer fra dette prøveprosjektet, og er altså "vanlige" avhør hvor 

rapporten skrives underveis, samtidig som de er tatt opp på lydbånd. Jeg vil i dette 

kapittelet se på hvordan rapportskrivinga er tilstede i avhøret. Evalueringa av 

lydopptaks-prøveprosjektet omtaler svært få fordeler med det å skrive rapporten 

                                                 
14 Dette gjelder for eksempel i voldssaker hvor den som avhøres gjerne viser hvordan ting skjedde. 
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underveis i avhøret. Jeg vil forsøke å se om det at rapporten skrives underveis også 

kan ha noen positive følger. 

Lydopptakets betydning for rapportskrivinga 

Et viktig poeng når en skal vurdere dette materialet i forhold til andre politiavhør i 

Norge, er nettopp det at disse avhørene er tatt opp på bånd. Dette har ikke vært vanlig 

ellers, og lydopptaket kan kanskje for noen av de avhørte fortone seg som en 

sikkerhet som gjør at de ikke behøver å være så nøyaktige i rapporten som de ville 

vært uten lydopptak. Jeg vil starte med å reflektere litt omkring dette. 

 

Verdien av lydopptak blir kommentert av flere av de mistenkte, og politibetjentene 

klargjør i ulik grad hvilken rolle dette opptaket kommer til å spille i videre saksgang. I 

avhøret av Terje gjør Terje dette til et tema når han har fått lest gjennom forklaringa. 

10. TERJE, 41 minutt 

1. Terje i ei eventuell rettslig forklaring, 
2.    blir lydopptaket brukt da? 
3. P  .. det ‘kan bli det, 
4. Terje hvis æ ‘vil det, 
5.    for å si det sånn, 
6. P  ja, 
7. Terje nei for at det står her at <L tilslutt mistenkte  
8.    vet ikke hvorfor hoppet mistenkte opp og skallet  
9.    til fornærmede over nesen, L> 
10.    sant ja, 
11.    det va jo: på grunn av at æ følt mæ trua da. 
12.    om du treng å ta og skriv det at æ va: at æ syns æ  
13.    va i en trua situasjon eller om det e nokka  
14.    lydopptaket-, 
15. P  <S (1,0) æ kan skriv det, S> 
16. Terje  ja: og så står det 

Terje er usikker på om P trenger å gjøre om på rapporten når de også har lydopptaket 

som kilde, men P tilbyr seg å skrive på den ekstra informasjonen Terje kommer med, 

og Terje kommer da med enda ett endringsforslag. Når Terje innleder sitt 

endringsforslag med å spørre om hvordan lydopptaket skal brukes, kan det forstås 

som en høflig og indirekte metode for å be P om å skrive om. Samtidig kan det også 

forstås som at Terje er usikker på hvilken rolle opptaket har i forhold til rapporten, og 

at han må få klarlagt det før han vil komme med endringer.  

 

Yngve blir bedt om å ta stilling til om han samtykker i at avhøret blir tatt opp (de 

andre blir bare orientert om at avhøret blir tatt opp), og kommenterer da at "det e vel 

bedre det for begge" - hvorpå P svarer at "det spælle itj no rolle for mæ" med 
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begrunnelse om at han uansett må skrive ned forklaringa. Han forteller likevel at 

opptaket kan brukes i en eventuell rettssak om Yngve godkjenner det. Politibetjentene 

presenterer altså rapporten som det viktigste, og anser lydopptaket for å være en mulig 

back-up i en eventuell rettsak.  

 

I avhøret av Vilde er det Vilde som initierer snakk om opptaket med en gang opptaket 

er satt på: 

11. VILDE, starten 

1. P  eja: e- .. det gjel[der jo anm-] 
2. Vilde       [ka derre e] for no? 
3. P  anmeldelsen, 
4.    det lydo- lydbåndopptak, 
5.    tar opp alle .. alle avhør på lydbånd, 
6.    på CD. 
7. Vilde hallo. (INN I MIKROFONEN) 
8. P  hallo, 
9.    så det <@ e bare å .. prate mot mikrofon- @> @@@@@ 
10.    ikkje no å ta .. nei .. <X spelle ingen rolle X> 
11.    det e et sånn .. prosjekt som vi e med i ta, 

Siden jeg ikke har videopptak er det vanskelig å vite helt hva Vilde foretar seg her, 

men P reagerer med å le, og hans siste ytring: "det e et sånn .. prosjekt som vi e med i 

ta," kan sies å ufarliggjøre opptaket, og opptakssituasjonen nevnes ikke igjen før langt 

ute i avhøret, da Vilde plutselig spør om mikrofonen igjen: 

12. VILDE, 1 time 23 minutt 

1. P  så m:: 
2. Vilde høre den mikrofonen like godt ka du si som æ si? 
3. P  ja. 
4.   den gjør det. 
5.   syns du det e fint? 
6. (1,5)  
7. Vilde  °syns og syns.° 
8. P  hæ? 
9. Vilde  <X for æ har ikkje vore med X> på sånn avhør, 
10. P  nei den høre akkurat- får med alt som vi si. 

Her tar P tak i det Vilde sier, og spør litt uklart om hun syns det er fint med lydopptak, 

noe Vilde i linje 7 svarer unnvikende på, og P går raskt videre. 

 

Opptaket er altså et tema i avhøret, og det er tydelig at de avhørte husker på at det de 

sier blir tatt opp. Flere av de avhørte kommenterer dette som noe positivt. Om dette 

påvirker hvor viktig de syns det er om rapporten er helt nøyaktig, kan jeg ikke si noe 

om, men dette vitner i alle fall om at de mistenkte ser for seg at et opptak kan være en 
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trygghet i en eventuell rettssak. Dette kan gjøre at fokuset på rapporten i mitt 

materiale er noe annerledes enn i avhør hvor det ikke er opptak. 

5.1 Rapporten som felles produkt 

Avhøret skal munne ut i en avhørsrapport som skal følge saken videre, og denne 

rapporten skal den mistenkte vedta – altså skrive under på at hun/han står inne for 

forklaringa som er gjengitt der. Rapporten skal være den avhørtes forklaring, men det 

er politibetjenten som skriver den. 

 

En kan si at rapporten samproduseres i to ledd. Først påvirker spørsmål og svar i selve 

avhørssamtalen hverandre, og samtalen utvikles i fellesskap. Den samskapte samtalen 

er det som ligger til grunn for rapporten. I det andre leddet skal rapporten formuleres 

og skrives, og det kan skje gjennom ulik grad av samarbeid. Det er dette andre leddet 

som er fokus for dette kapittelet.  

 

Linda Jönsson (1988) studerte blant annet samsvaret mellom avhørsrapporten og 

avhøret. Hun påpeker at politibetjenten er en slags "gatekeeper" som slipper gjennom 

den informasjonen hun/han mener er relevant for aktor (op.cit:51). I avhøret kan den 

mistenkte og politibetjenten ha ganske ulike oppfattelser av hva som er relevant: de 

mistenkte fokuserer gjerne på hvorfor de begikk handlingen og kan være ganske 

opptatt av å snakke om personlige forhold som kan forklare dette, mens 

politibetjenten er mer opptatt av om, og i tilfelle hvordan den mistenkte gjennomførte 

lovbruddet.  

"Polisen åläggs således att ge en trogen bild av förhöret samt att återge den 
misstänktes utsaga i så nära överensstämmelse som möjligt med det talade ordet. 
Men polisen är inte en utomstående iakttagare, som ges möjlighet att på ett 
objektivt sätt återge ett förlopp som utspelas framför honom. I stället är han en 
aktiv deltagare i samtalet, med egna interessen att bevaka och en mer eller 
mindre klar, på den professionella erfarenheten och de byråkratiska rutinerna 
grundad, uppfattning om vad som är relevant för protokollet."(Jönsson 1988:51)  

Utfordringa for politibetjenten ligger dermed i å finne balansepunktet hvor rapporten 

er institusjonelt relevant, og samtidig er den siktedes forklaring og perspektiv.  

 

Jeg kommer ikke til å studere avhørsrapportene så nøye som Jönsson har gjort, men 

ønsker i stedet å fokusere på hvordan rapporten er et tema i samtalen, og i hvilken 

grad en kan si at rapporten samskrives. Denne analysen kan derfor ikke si noe 
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kvantitativt om i hvor stor grad det som blir skrevet ned i rapporten er den mistenktes 

formuleringer og perspektiv, men den fokuserer på eksempler på hvordan avhøret kan 

åpne for samskriving, og hvordan noen av de mistenkte tar ansvar for rapporten. 

 

Det er et mål i politiavhøret at den siktede/mistenkte skal forklare seg mest mulig 

sammenhengende og med egne ord og egen rekkefølge (Påtaleinstruksen, §8-2). 

Mange av forklaringene i mitt materiale kommer fram på denne måten, den siktede får 

altså anledning til å formulere seg på egen hånd, og ta inn den informasjonen 

vedkommende selv synes er relevant. Utfordringen for politibetjenten blir da å 

overføre dette til rapportens skriftspråk. Noen av de siktede i mitt materiale forteller 

svært mye, og drar inn mye ekstrainformasjon. Dette gjør at politibetjenten må 

oppsummere og forkorte svært mye i rapporten. Denne tabellen viser hvor langt 

avhøret er i minutt, og hvor lang rapporten er.  

 

 Avhørets lengde Rapportens lengde
YNGVE 1 time, 15 min 1 side
REIDAR 3 timer, 30 min 4 sider
KRISTIN 30 min 1 side
KÅRE 1 time, 5 min 2 sider
TERJE 50 min 1 side
EIVIND 30 min (mangler)
VILDE 2 timer, 10 min 2 sider
 

Avhøret av Kristin varer bare en halv time, men rapporten er allikevel omtrent like 

lang som rapporten fra avhøret av Yngve, som varer over dobbelt så lenge. Dette 

skyldes at mens Kristin er rett på sak, og forteller utelukkende om den episoden hun 

er anmeldt for, forteller Yngve om mye annet i sitt liv. Svært lite av dette blir 

gjenfortalt i avhørsrapporten, men det ligger som bakgrunnsinformasjon når 

politibetjenten skriver i avhørsrapporten: "Han kan ikke forstå at han fortjener å bli 

straffet, fordi han mener at han har fått straff nok som det er ut fra alle de vonde 

følelsene han nå er påført. Han mener selv at han ikke har gjort noen straffbar 

handling". Politibetjenten siler altså den informasjonen som kommer, og vurdere mye 

av det Yngve forteller til å ikke være relevant i avhørsrapporten - eller oppsummerer 

det kort. 

 

Selv om rapporten skal være et felles produkt, er det altså i stor grad opp til 

politibetjenten å vurdere hva som skal være med, og hvordan dette skal presenteres. 
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Oftest skjer dette uten at politibetjenten sier noe om det, og uten at den avhørte 

kommenterer det, men det er også mange eksempler på at deltakerne samarbeider om 

skrivinga.  

5.1.1 Samskriving underveis i avhøret 

Skrivinga av rapporten er tydelig tilstede i avhøret - tastaturskriving høres på 

lydopptaket, og den som er tilstede ser jo også at politibetjenten skriver. Men for at et 

skriftlig produkt skal være samskrevet, må begge deltakerne ha deltatt i å formulere 

og å godkjenne det som skrives. Noen av politibetjentene gjør dette ved å ofte si for 

eksempel "da skriv æ-", eller "..., skriv æ". Dermed gir de åpninger inn til teksten, og 

den som avhøres kan korrigere det som skrives. Vilde er en av de avhørte som 

innimellom retter på politibetjentens formuleringer underveis, slik dette eksempelet 

viser. 

13. VILDE, 1 time 20 minutter. 

1. P  (KREMT) 
2.    <S e: hun .. mener .. det er straffriende, S> 
3. (3,0) 
4.    [og at det må tas] hensyn te .. skriv æ, 
5. Vilde [æ mene hva?] 
6. P  mener det: <S              
7. Vilde æ ‘håpe! 
8.    [[.. du kan skriv- ikke ‘må du kan skriv ‘håper]]  
9.    det tas hensyn til xxx. 
10. P  [[e: håper? du håper?]] 
11.    eja, S> 

P forteller her hva han skriver, og Vilde protesterer mot uttrykket "hun mener", og 

retter det opp til "hun håper". I rapporten står det "Hun håper det tas hensyn til at hun 

hun ikke visste at hun var påvirket av alkohol" - altså har P rettet opp det han skreiv 

etter det Vilde påpekte. Vilde har et klart ønske om ei formulering som er mer ydmyk 

enn Ps formulering, og hun retter derfor opp denne. Slik viser hun også at hun forstår 

at rapporten kommer til å bli regnet som hennes tekst. 

 

I en samtale kan det komme fram mye på en gang som gjør at det blir vanskelig å 

henge med i skrivinga. I avhøret av Kåre passer forsvareren på at P skriver ned alt de 

har snakket om: 

14. KÅRE, 38 minutt 

1. P  skriv æ at du mene han må ta feil og bland datoan, 
2.    eller eventuelt sett en anna person som han trodde  
3.    var dæ. 
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4. Kåre   mm.   
5. P  mm. 
6.    det skreiv vi om sist og det [xxx] 
7. Kåre           [men altså den] den  
8.    [[e:]] 
9. Forsvarer [[har du]] tatt med noe om dette uttaket som da-  
10. P  .. NEI NEI DET ska æ det ska æ ta med sjø, 
 

En forsvarer kjenner kanskje bedre enn den avhørte til hvordan avhørsrapporter 

brukes, og kan være flinkere til å passe på at det som er viktig for sin klients sak 

kommer med. I dette tilfellet minner han P på å få med viktig informasjon som de 

hadde snakket om tidligere, men som ikke ble skrevet ned da. 

 

Som Vilde går forsvareren inn i teksten på eget initiativ for å sikre at rapporen blir så 

god som mulig. Andre ganger er det politibetjenten som ber om bekreftelse på det de 

skriver. 

15. REIDAR, 6 minutt 

1. P  <S siktede har .. e du har ‘ikke brukt .. narkotika  
2.    skriv æ, S> 
3. Reidar mm ... ja, 
4. P  mens du har vært bevisst ja kan æ kan æ skriv  
5.    [skriv det eller?] 
6. Reidar [ja det <X kan du X>] 
7. P  <S som han sel- som du veit sjøl. 
8. Reidar ja som æ væt sjøl så, 

I denne sekvensen foreslår politibetjenten en måte å formulere Reidars svar på, og 

spør direkte om han kan skrive det slik. Slik viser P fram at rapporten skal være 

Reidars rapport, og at det er opp til Reidar å "godkjenne" ei formulering. Dette er 

nødvendig fordi P i den skriftlige rapporten må formulere noe som har kommet fram i 

en samtale på en kortere og klarere måte. I mine avhør er det svært sjelden at den som 

avhøres protesterer på formuleringsforslaget til politibetjenten.  

 

Noen ganger er politibetjenten helt eksplisitt på at rapporten skal være den avhørtes 

forklaring, ikke bare i innhold, men også i formuleringer og ord. I dette eksempelet 

blir det at rapporten skal være Vildes rapport et tema når P prøver å formulere hvorfor 

Vilde mener det er urettferdig at hun skal straffes for denne promillekjøringa. 

16. VILDE, 1 time og 23 minutt 

1. P  og æ prøve jo å hjelp dæ og så få ned din din  
2.    mening med ta vet du. 
3. (1,2)  
4. P   føle du at det e dine ord? 
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5.    som æ bruke? 
6. Vilde ja syns det e så enkelt for dæ å si mye vondt, 
7.    herregud det e- 
8. P  æ kan godt droppe den æ. 
9. Vilde asså det det e jo så- æ prøvd jo [å forklar det,] 
10. P               [<L syns det hele  
11.    e urettferdig, L>] 
12. Vilde at- 
13. P  det æ sett. 
14.    hun ble voldtatt .. ikke lenge før kjøringen,  
15.    [.. og måtte] ta abort to ganger som følge av  
16.    dette. 
17. Vilde [(H)Hx (KREMT)] 
18. P  sant ja? 
19.    (1,0) hun har vært igjennom traumatiske hendelser  
20.    .. i den forbindelse. 
21.    (1,0) det har du vært. 
22. Vilde ‘ja:, 
23. P  som har gått veldig inn på dæ. 
24. (1,5)  
25. P   stemme det? 
26. Vilde ja. 
27. P  m 
28. (4 SEK SKRIVING) 

I ytringene før dette utdraget forsøker P å oppsummere mye det Vilde har fortalt. I 

dette konkrete eksempelet har P problemer med å finne balansen mellom at 

forklaringa skal være Vildes forklaring og at forklaringa skal være institusjonelt 

relevant. Resultatet blir at han åpner for en diskusjon (om Vilde føler det er hennes 

ord han bruker) som han ikke tar seg tid til å gjennomføre; hans interesse ser ut til å 

være å få bekreftet akkurat den versjonen han er i ferd med å skrive ned. Når da Vilde 

i linje 9 og 12 tar sats for å begynne å si mer, avbryter P henne, og gir henne i stedet 

ferdige formuleringer og lukkede spørsmål å ta stilling til. I avhørsrapporten står det: 

"Hun syns det hele er urettferdig. Hun ble voldtatt ikke lenge før kjøringen og måtte 

ta abort to ganger som følge av dette. Hun har vært igjennom traumatiske hendelser i 

den forbindelse som har gått veldig inn på henne." Dette er ikke Vildes formuleringer, 

men det er formuleringer Vilde har (stilltiende?) akseptert. 

 

Avhøret av Vilde et godt eksempel på at det kan være vanskelig å holde seg til den 

ideologien at det er den avhørte som skal komme med forklaringa si med sine egne 

ord og i sin egen rekkefølge. Vilde forteller gjerne flere ganger om samme hendelse, 

og hun forteller mange ganger om hvordan hun har hatt det psykisk i de siste ukene. 

Når P da skal skrive ned dette, blir det nødvendigvis et sammendrag han skriver. Og 

siden Vilde griper alle sjanser til å fortelle mer, og ofte går utenfor avhørets rammer, 

bruker P lukkede spørsmål som en strategi for å få skrevet ned ei forklaring. Årsaken 
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til at P gjør noe her som kanskje strider imot det som regnes som god rapportskriving, 

finnes altså i samspillet dem imellom. P har tidligere gitt Vilde rom for å fortelle mye 

og personlig, og Vilde har brukt disse anledningene. Men den måten å forklare seg på 

fungerer ikke når rapporten skal formuleres, og P må derfor ty til en annen strategi. Ps 

forsøk på diskusjon om Vilde mener dette er hennes tekst blir dermed ikke helt 

vellykket, blant annet fordi Vilde ikke vil være med på denne metadiskusjonen og 

heller vil forklare seg enda en gang, og fordi P ikke har tålmodighet til å la henne 

snakke ferdig. 

 

Terje viser at han forstår at forklaringa skal være hans forklaring, og at han må passe 

på sine interesser i den. 

17. TERJE, 42 minutt 

1. Terje (Hx) så det va jo på grunn av- for æ følt mæ trua  
2.    det og da, 
3.    det kan jo kanskje vær litt viktig å ha med for mi  
4.    (2,5) for ‘mæ, 
5.    tænkt å sei, 
6. (3 SEK SKRIVING) 

Terje har her fortalt mer om hva som skjedde, og presiserer at han følte seg trua. I 

linje 3 og 4 legger han til at dette er viktig å få med i rapporten for hans del, og skiller 

dermed mellom Terjes og politiets interesser i denne saken. P kommenterer ikke dette, 

men skriver en tilføyelse om at Terje følte seg trua. 

 

Terje har altså en forståelse for at rapporten er hans tekst, som han må sørge for blir så 

god som mulig, men dette trenger ikke være selvfølgelig for alle. Å snakke om hvem 

sin tekst rapporten skal være, vil være et metatema på linje med formalia som tas opp 

i starten av avhøret. I avhørene blir den avhørte spurt om hun/han samtykker i å bli 

avhørt uten advokat til stede, og de blir oppfordra til å snakke sant. Dette ville kanskje 

også være et passende sted å si litt om rapporten som skal skrives, og om at det skal 

være den avhørtes forklaring, formuleringer og perspektiv som skal inn i denne. Men 

dette skjer bare i ett av avhørene - når P endelig får startet på selve forklaringa i 

avhøret av Vilde (etter ca 30 minutt) sier han: "det æ har lyst te e å få din versjon av 

det som skjedd her da vet du.". I tillegg kommer det gjerne opp spørsmål om det er 

noe mer en vil legge til når rapporten leses opp, men ingen blir spurt direkte om de 

syntes dette er deres forklaring. 
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5.1.2 Vedtak av avhørsrapporten 

En viktig fase i avhøret er opplesninga av rapporten. Det er lovfesta i påtaleinstruksen 

at avhørsrapporten skal leses opp (den kan eventuelt leveres til den avhørte for 

gjennomlesning), slik at den avhørte skal ha mulighet til å rette på ting hun/han syns 

er feil. Dette er kanskje det stedet i avhøret hvor rapporten er tydeligst til stede, og 

hvor det er mest klart at det er rapporten som oppsummerer denne samtalen. Noen av 

de avhørte benytter denne anledningen til å presisere innholdet: 

18. KRISTIN, 26 minutt 

1. P  <L fornærmede gikk direkte mot Evensen og skubbet  
2.    henne til side, L> 
3. (1,5)  
4. Kristin fikk ikkje med dæ det du sikkert. 
5.    ho:: fornærmede kom `bak ho og så dytta ho `oss til  
6.    sides sant? 
7. P  å ‘sånn ja. 

Når P tar en liten pause, bryter Kristin inn og forklarer hvordan dette foregikk. P 

endrer så på rapporten. 

 

Det er forskjell på hvor eksplisitte politibetjentene er på hvorfor denne rapporten leses 

opp; noen sier klart fra at den avhørte må si fra hvis det er noe som er ufullstendig 

eller feil, mens andre bare starter å lese. De som avhøres er også forskjellige i sine 

reaksjoner: Kristin stopper P etter bare en setning for å korrigere noe. Terje venter til 

P har lest ferdig, og snakker lenge om lydopptaket kan brukes i en eventuell rettssak 

før han forteller at grunnen til at han spør om det er at han mener rapporten er upresis 

på noen punkter. I disse tilfellene har ikke politibetjentene sagt noe om at Kristin eller 

Terje skal komme med korrigeringer av rapporten, men begge to finner en måte å 

gjøre det på likevel. Personer som er mer reserverte og mer ukomfortable med 

situasjonen ville kanskje hatt lettere for å korrigere rapporten om politibetjenten spør 

eksplisitt om det er noe de syns er feil. Jönsson påpeker at når rapporten leses opp i 

sin helhet, er det vanskelig for den avhørte å ta stilling til alle detaljer, og å huske 

hvilke endringer en vil ha gjort når politibetjenten er ferdig med å lese (Jönsson 

1988:55). Kristins strategi med å avbryte P når hun vil ha en endring er kanskje det 

beste, men det er helt sikkert mange avhørte som ikke tør det.  

 

Disse eksemplene gjør at en kan si at rapporten er samskapt, den som avhøres har  

underveis i avhøret flere muligheter til å presisere, kommentere og utdype. Allikevel 



  ANALYSE   

       

 
75

er det et spørsmål om alle føler det like naturlig å bryte inn og protestere på 

politibetjentens formuleringer. I materialet mitt er det sjeldent at P presiserer at 

avhørsrapporten skal være den avhørtes fortelling. I starten av avhøret oppfordres alle 

til å forklare seg sannferdig, og de informeres om sine rettigheter i situasjonen. I en 

slik standardformular-bolk kunne politibetjenten også informert om at den avhørte må 

sørge for at han/hun står inne for det som kommer i rapporten. 

 

I påtaleinstruksen står det at endringer den avhørte krever etter å ha lest gjennom 

rapporten skal føres som tilføyelser (Påtaleinstruksens § 8-11). Det er bare i avhøret 

av Terje at endringer føres slik, i resten av avhørene går politibetjenten tilbake i 

teksten og endrer den. Slike redigeringer skjer også som sagt underveis, når P ber om 

å få bekreftet en formulering eller når den avhørte protesterer på måten P gjenforteller 

noe. Endringsforslag kommer dermed også underveis i avhøret. Jeg kan derfor ikke se 

noen prinsipiell forskjell på endringer den avhørte ønsker underveis i avhøret, og de 

endringene den avhørte ber om etter avhøret.  

 

Dohrn skriver at fordelen med å skrive endringer som tilføyelser er at en da 

tydeliggjør at den avhørte har hatt mulighet til å komme med endringer, og at den 

avhørte dermed må stå for det som ikke er endret (Dohrn, 1997:110). Dette kan tyde 

på at avhørsrapporter ofte ikke er så samskrevet som de er i mitt materiale - i mitt 

materiale har den avhørte måttet bekrefte de fleste formuleringene også underveis. En 

ulempe med å skrive den avhørtes endringer som tilføyelser, er at det kan se ut som at 

den avhørte har ombestemt seg i løpet av avhøret: først sa hun én ting, og etterpå sa 

hun noe annet. Det kan være uheldig for den avhørte. I mitt materiale kommer 

endringene oftest fordi politibetjenten har vært unøyaktig eller ufullstendig, ikke fordi 

den som avhøres ombestemmer seg. 

5.2 Rapporten og samtalen 

Til nå har jeg sett på hvordan rapporten samskrives, og dermed hvordan deltakerne 

snakker seg fram til rapporten. I dette ligger det en forståelse av at avhørets hovedmål 

er å få skrevet en rapport. Men en kan også se avhørssamtalen i seg selv som det 

viktigste, slik en kan si at styringsgruppa for prøveprosjektet med lydopptak gjør når 

de fokuserer mer på hvordan avhøret skal gjennomføres på best mulig måte, enn på 
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hva som er mest formålstjenelig for rapporten. Jeg vil nå se på hvordan 

rapportskrivinga og det stadige fokuset på avhørsrapporten påvirker avhørssamtalen. 

5.2.1 Rapporten som framvising av det institusjonelle 

Jan Svennevig skriver i sin artikkel "Institutional and conversational modes of talk in 

bureaucratic consultations" (Svennevig 2001) at det kan være vanskelig for klienten i 

ei institusjonell samtale å vite hva som er institusjonelt relevant. I hans materiale 

(samtaler på et arbeidskontor) finner han at saksbehandleren bruker lokal 

temautvikling og klientens fortellende stil for å få svar på spørsmål om familie og 

lignende. Svennevig skriver: "Interestingly, the caseworker does not signal the 

institutional relevance explicitly. The questions are formulated so that they could be 

taken to be part of an informal “getting acquainted” conversation rather than parts of a 

formal interview." (op.cit: 111), og han viser at denne måten å stille spørsmål på gir 

en samtale som er personlig og uformell. Når jeg har studert mitt materiale, har jeg 

tenkt at det at det skrives nettopp er en slik signalisering av institusjonell relevans. 

Selv om dette heller ikke er en eksplisitt signalisering, gir rapportskrivinga (eller ikke 

rapportskriving) uttrykk for hva som er relevant og hva som ikke er det. 

Rapportskriving gir dermed tolkningsrammer for det snakket som foregår. 

 

Rapporten blir skrevet på datamaskin, underveis i avhøret. Dette medfører både lange 

skrivepauser underveis, og at politibetjenten skriver samtidig som det snakkes. Siden 

jeg ikke har intervju med deltakerne vet jeg ikke hvordan de oppfatter situasjonen, 

men slik det høres ut på opptakene er begge parter inneforstått med at skrivinga gjør 

at samtalen i noen faser har en litt annet tempo og rytme enn hva som ville vært 

vanlig hvis en ikke skulle skrive. Og når den som avhøres snakker for fort, 

kommenterer gjerne politibetjenten det med å be om litt tid for å rekke å skrive ned alt 

som sies. 

 

Siden politibetjentene skriver på datamaskin må det være tydelig for de avhørte at den 

som avhører skriver ned det som blir sagt - tastaturtrykkinga høres på lydopptaket, og  

i avhøret ser jo også den avhørte at politibetjenten skriver. Det at noe den avhørte sier 

blir skrevet ned, viser fram at det var relevant. Dermed kan også ikke-skriving 

markere at det som fortelles ikke er institusjonelt relevant. Dette er særlig tydelig i 

avhøret av Yngve: her er det lange sekvenser som P ikke skriver noe fra, og andre 
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sekvenser hvor P må ha lange pauser for å rekke å skrive ned alt. Rapporten kan 

dermed sies å hjelpe begge deltakerne med å holde fokuset i samtalen, og å 

tydeliggjøre hvilken aktivitet avhøret er - at det ikke bare er selve samtalen som er 

viktig, men også den rapporten som skrives. Det må likevel understrekes at dette er 

institusjonens fokus og mål, den avhørte kan ha helt andre ønsker og mål for avhøret. 

 

Jeg vurderer dermed rapportskrivinga som viktig i skapinga av det institusjonelle i 

samtalen - rapportskrivinga og henvisning til denne både skaper og viser fram det 

institusjonelle i avhørssamtalen.  

5.2.2 Rapporten som en tredje part i avhøret 

I flere tilfeller i avhørene henviser politibetjentene til rapporten som en slags egen 

deltaker i samtalen, som har egne forventninger som må oppfylles. Rapporten kan 

sånn brukes som bakgrunn for å starte opp nye tema - slik politibetjenten i avhøret av 

Kristin gjør når han sier "e: her står det altså et e ... punkt om ’konfliktrådbehandling", 

og som politibetjenten i avhøret av Reidar gjør når han sier "da skriv æ siktedes 

forhold til narkotika". Begge bruker rapporten for å fastsette et tema, og peker dermed 

på at det er noe utafor de to deltakerne som har krav om hva de skal snakke om. 

 

Det at rapporten er noe begge har ansvar for å skrive, kan også brukes som en ressurs. 

Dette skjer for eksempel i avhøret av Reidar, når P spør Reidar om hvor lenge han har 

vært på ferie. 

19. REIDAR, 42 minutt 

1. P  du kom fra (syden) du va det? 
2. Reidar m 
3. (6 SEK SKRIVING) 
4. P  (syden) lørdag e: om morgonen ja. 
5.    og hadde du vært der lenge? 
6. Reidar fjo[rten daga] 
7. P      [fjorten daga ja.] 
8.    æ må spør omigjen her no vet- 
9. Reidar <@ ja @> 
10. P  du har sagt det før så, 
11.    må ha det med i avhør. 
12. Reidar ja rik- 
13. P  ja.  
14.    <@ om du virk- om du syns æ virke treig så, @> 
15. Reidar @@@  
16.    [ne:i det:] 
17. P  [og spør opp at] så e: av grunn [[for at æ må skriv  
18.    det ned.]] 
19. Reidar             [[ja akkurat.]] 
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Her bruker P rapporten som begrunnelse for å stille et spørsmål han tydeligvis har stilt 

før (men ikke etter at opptaket ble slått på). Dermed kan rapporten ses som en ressurs 

politibetjentene kan ta i bruk når de ønsker å påpeke at det er ikke politibetjenten som 

ønsker svar, men rapporten. Reidar viser også at han forstår dette. 

 

Når noe skal formuleres skriftlig, krever det et høyere språklig presisjonsnivå enn når 

en bare snakker om det. I avhørene jobbes det altså stadig med skrivinga av rapporten, 

og fokuset på at det som snakkes også skal skrives kan være en ressurs for å få 

tydeligere og mer informasjon. Noen siktede svarer litt unnvikende, og da kan 

henvisningen til rapporten være en måte å be om klargjøring.  

20. REIDAR, 37 minutt 

1. P mm så du: .. >ska vi sjå<. 
2.   <S e: vet at e Nilsen ja, 
3.   (4,0) har vært borti, S> 
4.   ka æ ska skriv, 
5.   at du har- 
6.   ka du veit om han- at han Nilsen? 

Tidligere i denne delen av avhøret har Reidar fortalt at han vet at en kamerat er under 

etterforskning for smugling, men han vil ikke si særlig mer enn det. Ps henvisning til 

rapporten i linje 4 kan ses på som en måte å få fram mer informasjon uten å stille det 

samme spørsmålet om igjen - i stedet appellerer P til at det også er Reidar sitt ansvar 

at P får skrevet en god rapport. 

 

At deltakerne forholder seg til at noe skal være med i rapporten, og noe ikke, gjør 

også at rapporten kan hjelpe dem med å bli ferdige med noen tema. Vilde går som 

tidligere nevnt ofte tilbake til noe hun har sagt før. Da er det ofte at P forsikrer henne 

om at han har skrevet ned det hun forteller, slik at hun slipper å si det om igjen. 

Dermed viser P fram at det viktige ikke er at hun overbeviser ham, men at de sammen 

sørger for at det Vilde skal fortelle har kommet med i rapporten. Rapporten løftes 

dermed fram som noe som er mer permanent enn avhørssamtalen, og det er dermed 

rapporten (og ikke avhøret) som blir stående i institusjonens hukommelse. 

5.3 Avslutning 

Hva har så dette å si for diskusjonen om når rapporten skal skrives? Et umiddelbart 

svar er at de som avhøres i mitt materiale er interessert i rapporten som skrives, og tar 

ansvar for det som kommer med i den. Jeg ser flere eksempler på at rapporten skrives 
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sammen, noe jeg mener borger for kvalitet og troverdighet. Det at en rapport skrives 

underveis i avhøret, har selvsagt også mange ulemper for samtaleflyten. Det  blir 

lange pauser - i mitt materiale er det ganske ofte skrivepauser på mellom et halvt og to 

minutt i forklaringsfasen, og det er mulig at det gjør det vanskeligere for den som 

avhører å holde tråden. Men rapporten kan også hjelpe til med å holde fokuset, og kan 

brukes som begrunnelse for hvorfor noen tema er mer relevante enn andre i avhøret. 

 

En viktig del av politibetjentens jobb under avhøret er nettopp å skrive rapporten, og å 

lage sammendrag av hva den avhørte sier. Det er disse oppsummeringene som den 

som avhøres noen ganger protesterer på, for eksempel fordi det blir brukt litt feil ord. 

Dette behøver ikke å komme av at politibetjenten bruker nye ord, men det kan henge 

sammen med at den avhørte ikke helt fikk til å uttrykke det hun eller han mente. Det 

er ikke et 1:1-forhold mellom ord og mening - ofte klarer vi ikke å finne ord eller 

uttrykk som passer helt med det vi vil si. Et opptak som viser at en person sa dét eller 

dét behøver derfor ikke å gi et helt korrekt bilde av hva personen mente. Men når vi 

møter igjen våre egne utsagn i noen andres oppsummeringer, kan det være enklere å 

se om de er dekkende for vår intensjon. Den skriftlige rapporten med politibetjentens 

oppsummeringer kan derfor gjøre det klarere for den avhørte hva hun eller han tenkte 

å si. 

 

Likevel må det kunne stilles spørsmål ved hvem sine ord dette er. Når politibetjenten 

lager oppsummeringer som den avhørte godkjenner, er dette likevel politibetjentens 

ord og formulering. Jönsson skriver at rapportene i hennes materiale i stor grad består 

av  politibetjentenes formuleringer og forslag, og at de som avhøres er lite bevisst 

dette (Jönsson 1988:58). Selv om jeg ikke har undersøkt dette nøyaktig i mitt 

materiale, er det rimelig å anta at også disse rapportene består mye av politibetjentens 

formuleringer, som den avhørte har godkjent. Det er kanskje en illusjon å tro at det er 

mulig å unngå dette: oppsummeringer og omformuleringer er nødvendige fordi den 

som avhøres sier mye som ikke er relevant for saken, og en kan ikke forvente at den 

som forklarer seg skal kunne uttrykke seg på en måte som er direkte overførbar til 

skriftsspråk. Kanskje er det riktigere å innse at rapporten aldri kan bli fullt ut den 

avhørtes forklaring, formulering og ordbruk.  
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6 Rammer for avhøret 

I møtet med materialet ble jeg overrasket over hvor aktive noen av de avhørte var, og 

hvor mye initiativ de fikk mulighet til å ta i samtalen. Rammene for avhøret handler 

her både om tema og om rollefordelingen i samtalen. Som eksempel på hvordan 

rammene er noe en forhandler om, har jeg valgt å se nærmere på de sekvensene som 

først overrasket meg. Senere har jeg funnet ut at det er særlig i sekvenser med 

informasjon og rådgivning at en finner forhandlinger om rammene for avhøret. Jeg 

har derfor valgt å fokusere på disse to typene snakk i dette kapittelet. 

6.1 Rådgiving og informasjon 

Et avhør er et møte mellom en representant for en institusjon, og en enkeltperson. 

Enkeltpersonen kan ha svært varierende grad av kunnskap om institusjonen hun eller 

han er i kontakt med, og ha varierende tilgang på hjelp og rådgivning i forhold til 

hvordan institusjonen er og hvordan vedkommendes sak vil bli behandlet. Avhøret 

blir dermed ikke bare en arena for å forklare seg, men også en arena for å få stilt 

vanskelige spørsmål og for å tilegne seg kunnskap om den prosessen en er midt oppe 

i. 

 

Politibetjenten har kunnskap om institusjonen som den siktede ikke har. Avhøret er, 

som jeg blant annet har sett på i teorikapittelet, innrammet av institusjonelle regler og 

formål. Det juridiske systemet er et system som er avhengig av presis begrepsbruk og 

høy grad av faguttrykk, og dette avspeiles i avhøret.  

 

Straffeprosessloven sier: 

§ 233. Innrømmer mistenkte å ha foretatt den handling undersøkelsen gjelder, 
skal han spørres om han erkjenner seg skyldig til straff. Har han gitt en 
uforbeholden tilståelse og saken kan pådømmes ved tilståelsesdom, spørres han 
om han samtykker i slik pådømmelse. 

Disse begrepene, og hva de innebærer, blir en kilde til diskusjon og spørsmål i nesten 

alle avhørene i mitt materiale. I dette kapittelet skal jeg se på hvordan politiavhøret er 

en arena for informasjonsinnhenting og -virksomhet, og hvordan slik informasjon kan 

gå over i rådgivning. 
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6.2 Begrepsforklaringer 

Siden avhøret skal oppfylle visse institusjonelle formål, bruker politibetjenten de 

uttrykkene som lovteksten bruker - uten at betydningen av disse nødvendigvis er klar 

for den siktede. I disse eksemplene skal jeg vise at politibetjentene da forklarer hva 

disse begrepene innebærer. 

 

En del begrep er konkrete navn på for eksempel ulike rettsinstanser. Dette er navn og 

begrep som er viktige i avhøret, men som ikke alle mennesker nødvendigvis kjenner 

den konkrete betydningen til. Jon Dohrn skriver i sitt temahefte om rapport- og 

etterforskningslære at: "Mistenkte/siktede må få en forklaring på hva som menes med 

dom i forhørsretten og hvordan en slik domstolsbehandling foregår." (Dohrn 1997: 

104). I slike sammenhenger har politibetjenten ansvar for å være forklarende og for å 

svare på spørsmål - hvis ikke den avhørte vet hva en forhørsrett er, kan hun heller 

ikke svare på spørsmål om hun ønsker at saken skal dømmes der. Når politibetjenten 

forklarer slike begrep gjør hun altså jobben sin: hun legger til rette for at den avhørte 

kan svare relevant. Samtidig gjenskaper dette asymmetrien i situasjonen: hun viser 

fram den ujevne distribusjonen av kunnskap, og tar ansvar for at den 

mistenkte/siktede skal ha tilstrekkelig med kunnskap til å svare på spørsmålene hun 

stiller. 

 

Det første eksempelet er henta fra avhøret av Kristin. Ganske tidlig i avhøret spør P 

om Kristin samtykker i at saken kan tas opp i konfliktsrådet. 

21. KRISTIN 2 minutt 
1. P  e: her står det altså et e: (2,0) punkt om  
2.    ’konfliktrådbehandling, 
3. Kristin <H ja H> 
4. (2,0)  
5. P   og da har du tre alternativ, 
6.    om du samtykke, 
7.    om du sa- samtykker ikke, 
8.    eller .. ikke tatt stilling. 
9. Kristin  ja ka det vil si det da, 
10.   konf l i k t s r å dbehandling, 
11. P  k o n f l i k t s r å dbehandling ja,  
12. Kristin at, 
13. (1,0) 
14. Kristin  [ka det går ut på?] 
15. P      [ja ... det] 
16.   da altså: hvis- det e jo ’hvis da, 
17.   saken: oversendes dit, 

(P forklarer hva konfliktrådsbehandling innebærer) 
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I denne delen av avhøret kommer det fram begrep som det kan være vanskelig for 

politibetjenten å vite som den siktede har kjennskap til. I dette utdraget tar P opp et 

begrep med å henvise til avhørsskjemaet. Etter at P linje 1-2 introduserer begrepet 

’konfliktrådsbehandling’ er det ei pause på to sekund i linje 4. Dette kan tolkes som at 

P gir Kristin en mulighet til å stille spørsmål. Når hun ikke tar turen her, fortsetter P.  

I linje 4-7 viser han fram Kristins svaralternativer. Det kan ses som en utprøving av 

hvor mye kunnskap Kristin har og hvor mye han må forklare. Denne gangen tar 

Kristin imot muligheten til å spørre, og hun ber om ytterligere utdyping i linje 8 og 

framover.  

 

Det neste eksempelet er fra avhøret av Terje. Terje har her spurt om hvilke følger det 

vil få for ham om han erkjenner straffskyld, og P forteller derfor om de ulike 

mulighetene til Terje. 

22. TERJE, ca 23 minutt 
1. P  men e ‘saksgangen i en straffesak e jo sånn at hvis  
2.     du ikkje erkjenne straffeskyld no, 
3.    så så e det jo liksom påstand mot påstand her eller  
4.    <X ka du sei X>,  
5. Terje  ja, 
6. P  ikkje påstand mot påstand da men: for du har jo  
7.    erkjent at du har ‘gjort det, 
8. Terje ja, 
9. p   .. e: (2,5) i: motsetning til at du erkjenne   
10.    straffeskyld så e det mulig du kan få dæ ei bot, 
11.    det e ene muligheten, 
12.    andre muligheten e at det går i forhørsretten, 
13.    e og i, 
14.    forskjellen på forhørsretten og vanlig ... e:  
15.    herredsrett, 
16.    det e jo at i forhørsretten der ... der e det du og  
17.    dommarn og en skriver som e til stede, 
18.    (1,5) e: herredsretten e jo åpen rett, 
19.    med vitneførsel og sånne ting, 
20.    (2,0) det som e forskjellen. 
21. Terje e: ka du råde mæ te å gjøre du da, 

I flere av avhørene blir den sikta spurt om hun/han samtykker i behandling i 

forhørsretten, og dette krever forklaring i alle avhørene. I dette tilfellet forklarer P hva 

det betyr uten at Terje behøver å spørre direkte om det. 

 

I begge disse utdragene tas begrepet opp stegvis, og den siktede får dermed mulighet 

til å enten bekrefte kjennskap til begrepet, eller be om utdyping. Begrepene 

aktualiseres her i diskusjonen, og P forklarer dem ut fra hva deltakerne trenger å vite i 

situasjonen.  
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Når vanskelige begrep blir tatt opp stegvis, gir altså det mulighet til at både 

politibetjenten og den siktede er med på å forklare begrepet - politibetjenten får prøvd 

ut hvor mye den siktede kan, og den siktede får flere muligheter til å be om utdyping, 

eller til å si at hun har forstått begrepet. Denne strategien er effektiv siden en ikke 

behøver å bruke tid på å forklare begrep den siktede forstår. Den er også god fordi 

politibetjenten ikke behøver å gi uttrykk for hva hun forventer at den siktede kan når 

hun introduserer begrepet. De aller fleste mennesker ønsker å bli oppfattet som 

kompetente, og det å kjenne til sentrale instanser i rettsvesenet kan for noen være en 

viktig del av det. Om politibetjenten forklarer alle begrep kan det gjøre at den siktede 

ikke føler seg oppfattet som et selvstendig og kompetent samfunnsmedlem. Om 

politibetjenten ikke forklarer noen begrep vil det kunne føre til at avhøret mister sin 

verdi, siden den siktede ikke visste hva hun svarte på. Om den siktede selv må spørre 

om alle forklaringer, kan det gjøre at hun føler seg dum. Balansen mellom å forklare 

for mye og å forklare for lite er viktig å finne for å bevare et godt samtaleklima, og en 

strategi der begrep løftes inn i samtalen og tas stegvis opp er nyttig for denne 

balansen. 

 

Når det er spørsmål om konkrete begrep som har en klar definisjon i rettssystemet og 

for politiet, er altså dette forholdsvis uproblematisk. Både konfliktrådet og 

forhørsretten er rettsinstanser som politiet kjenner godt til, og som de nok er forberedt 

på å forklare for den som blir avhørt. Verre blir det når den mistenkte/siktede stiller 

spørsmål om begrep som ikke har så greie definisjoner. I det juridiske systemet er det 

mange begrep som ikke har så enkle forklaringer - og politifolk er heller ikke jurister.  

23. YNGVE, 70 minutt 

I dette eksempelet fra avhøret av Yngve har Yngve og P snakket mye om 
hvor fort gjort det er å gå fra et stearinlys - for eksempel hvis 
telefonen ringer eller en skal få ungene til å sove. 
 

1. Yngve det- ’e ’det ’uaktsomhet? 
2.    egentlig? 
3. P  det: (3,5) (H)(H) det:: ... e itj så vanskelig- itj  
4.    så enkelt å [gi ei god forklaring på asså,] 
5. Yngve        [nei det e ikkje det sjø,] 
6.    men asså vi e jo alle [[menneska,]] 
7. P         [[det e veldig:]] ..  
8.    ’vanskelig .. juridisk @@ [vur]dering som må legges  
9.    til grunn her altså, 
10. Yngve                  [ja,] 
11. P  ... så det e-- 
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(fortsetter med å snakke om hva som faktisk hendte, og slår igjen 
fast at dette er fort gjort) 

Mange begrep som blir brukt innafor politietaten er begrep som også har en mening 

for oss i hverdagsspråket. Når Yngve spør om det er uaktsomt å glemme et lys fordi 

du må ta telefonen eller gå og trøste barnet ditt, henspiller kanskje Yngve på en mer 

hverdagslig forståelse av begrepet uaktsomhet. P viser fram at hva som er uaktsomt er 

ei vanskelig juridisk vurdering - han påpeker altså at det er den juridiske forståelsen 

som er relevant for denne saken. Videre i samtalen støtter P Yngve i at dette er et 

hendelig uhell, og er altså enig med Yngve i at det han gjorde ikke var uaktsomt i den 

hverdagslige forståelsen av begrepet. 

 

P viker i dette eksempelet unna for å gi ei forklaring på uaktsomhetsbegrepet med å 

peke på at dette er et vanskelig begrep. Hadde P forsøkt å forklare hva uaktsomhet 

innebærer, og om Yngve her har vært uaktsom, ville han gått ut over sine 

arbeidsoppgaver i avhøret.  Ps jobb er ikke å si om Yngve blir dømt, og hvis han 

hadde svart på Yngves spørsmål ville Yngve kunnet tolke det som en prediksjon om 

hvordan denne saken skal ende. Dette avhøret avhenger heller ikke av å få ei 

avklaring av dette begrepet, selv om det nok ville gjort det enklere for Yngve å 

vurdere om han vil erkjenne straffskyld eller ikke. Dermed har ikke P det samme 

ansvaret for å inneha denne kunnskapen som han har når det er snakk om for 

eksempel hva dom i forhørsrett innebærer. Det kan også være vanskelig å si hva 

Yngve henviser til når han i linje 1 spør om "det" er uaktsomhet. De har tidligere både 

snakket om hypotetiske tilfeller og om Yngves sak, og det at Yngves uttalelse kan 

henvise til disse hypotetiske eksemplene gjør det ikke enklere for P å svare på om noe 

er uaktsomhet. 

 

I dette utdraget er det altså den siktede, Yngve, som tar styringa, og som stiller et 

direkte spørsmål om et begrep. Dette utdraget er dermed annerledes enn de to forrige, 

med at det problematiske begrepet ikke er noe P bringer fram gjennom sine 

formalitetsspørsmål, men at det er Yngve som stiller et reelt spørsmål. Mens de andre 

begrepsavklaringene var mer innskudd for å kunne svare på om en for eksempel 

ønsker konfliktrådsbehandling, er dette et eget tema i samtalen - og et tema som 

kommer til å handle mer om Yngve enn om selve begrepet. 
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Svaret P her gir Yngve samsvarer godt med den stilen P har hatt i hele avhøret: han er 

empatisk, forståelsesfull og lar Yngve få snakke mye. P setter seg i en posisjon der 

han ikke behøver å ta stilling til om dette virkelig er uaktsomt, men overlater dette til 

juristene. Selv tar han posisjonen som empatisk medmenneske, og fokuserer på at 

dette er noe som kan skje hvem som helst. 

6.3 Informasjon om saksgang 

Det er ikke bare enkeltbegreper de siktede trenger hjelp med å forstå. Selve 

saksgangen kan også være uviss for de siktede, og mange velger derfor å spørre 

politibetjenten. Det er bare noen av de siktede i mitt materiale som har skaffet seg 

advokat, og dermed har de kanskje heller ikke hatt tilgang på andre som kan forklare 

dem hvordan slike saker foregår. Flere av de siktede spør om ting som har med ulike 

rettsinstanser å gjøre, om straff og om hvilken nytte de har av forsvarer, og dette 

svarer politibetjentene på. 

 

Men informasjon om saksgang kan også komme uten at den avhørte ber om det. I 

dette eksempelet kommer P med informasjon om hvordan noe sannsynligvis vil 

foregå for å få fortgang i etterforskninga. 

24. REIDAR, 1 time og 50 minutt 

(P SNAKKER I TELEFONEN) 
1. P  ja vent- 
2.    du, 
3.    samtykke du ‘ikkje i utvida blodprøve. 
4. Reidar .. ka du si? 
5. P  samtykke du ikkje i at det takes blodp- taes  
6.    blodprøve av dæ, 
7. Reidar nei. 
8. P  du gjør ikkje det. 
9. Reidar °nei°. 
10. P  for i så fall e:: (1,0) vi må- vi må jo nødt å få  
11.    rettens kjennelse på det da. 
12. Reidar ja riktig. 
13. P  slik at det blir tatt av dæ. 
14.   og da vil det bli tatt i .. sannsynligvis i morra. 
15. Reidar okei, 
16.   ne:i [men da kan no] 
17. P        [no e] sykepleiern her, 
18. Reidar ja kan no bare ta no da. 
19. P  mm. 
20.   vi veit jo vi vi vi må jo vi må jo prøv det da om  
21.   vi får e .. om vi får samtykke te å ta det. 
22. Reidar ja [xx] 
23. P     [det kan æ ikkje si.] 
24. Reidar ja. 
25. P    men samtykke du i det? 
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26. Reidar ja det: 
27. P  du samtykke i det, 
28. Reidar ja. 
29. P  du syns det e greit? 
30. Reidar m. 
31. P  ja. 
32.   (I TELEFONEN) han syns det e greit. 

Måten P stiller spørsmål om utvida blodprøve på tyder på at Reidar har svart på dette 

spørsmålet tidligere, men det må ha vært før avhøret startet. Reidar bekrefter sitt nei 

to ganger, før P i linje 14 forklarer at Reidar nok uansett må ta blodprøva dagen etter, 

og impliserer at det vil være praktisk for dem om de kunne gjøre det nå, siden 

sykepleieren allerede er der. Reidar ombestemmer seg basert på Ps informasjon; linje  

16 og 18 viser at han syns det er greit siden blodprøva uansett kommer til å bli tatt.  

 

I linje 5 og linje 13 bruke P passivform når han snakker om blodprøvene. Det kan ses 

som en måte å distansere seg på, og sammen med framstillinga av at blodprøvene vil 

bli tatt uansett (linje 14) gjør det kanskje at hele blodprøve-prosessen virker som noe 

en ikke så lett kan gå inn og bestemme over. Det er først når Reidar har ombestemt 

seg at P begynner å forklare at han ikke kan garantere at de vil få rettens kjennelse på 

å ta blodprøve, og han får så Reidar til å bekrefte sitt svar tre ganger (linje 25 - 30). Ps 

gjentatte spørsmål om Reidar virkelig samtykker, kan ses på som en måte for P å få 

ryggdekning på at han ikke presset Reidar til dette. 

 

Denne saksinformasjonen kan se ut som å ha to funksjoner. Den er reelt informerende 

om hvordan dette vil foregå, og videre er den en måte å forklare for Reidar at det jo 

ville vært enklest om han bare samtykket med en gang. Kan en da si at dette er 

informasjon den siktede trenger, og som gis ut fra den siktedes informasjonsbehov? I 

de fleste tilfeller er det i både den siktedes og i politiets interesse å bli ferdig med 

saken fortest mulig. Linda Jönsson skriver om hvordan politibetjentene i hennes 

materiale stiller spørsmålet om den avhørte går med på å avhøres uten forsvarer til 

stede (Jönsson 1988:28-34). Også der er det en viktig formalitet; alle har rett til å ha 

forsvarer til stede, men hvis de vil ha forsvarer der, vil det gjøre at avhøret må utsettes 

og saken forlenges for alle parter. Politibetjentene forsøker derfor å stille spørsmålet 

på en måte som gjør at den avhørte forstår - eller tror - at hun ikke trenger forsvarer. 

Det samme gjelder for denne saken: P forsøker å legge fram for Reidar hvorfor han 

burde samtykke til utvida blodprøve, uten å presse han. En kan si at P er i et 
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krysspress hvor han både skal oppfylle de institusjonelle forventningene om å få 

etterforska saken raskt, og han skal ivareta den avhørtes rettigheter. I dette tilfellet 

gjør P det med å først informere om de praktiske sidene ved dette, så om at det jo kan 

hende at de ikke vil få en slik kjennelse, og til slutt få flere bekreftelser på Reidars 

samtykke.  

6.4 Å spørre om råd 

Grensen mellom å informere og å gi råd kan være uklar. Jeg har definert eksempel nr 

24 som at P driver med informasjon om saksgangen, men en kan også si at han gir 

Reidar råd om å samtykke til å ta utvida blodprøve. I andre sammenhenger, for 

eksempel i medisinsk rådgivning, kan en forkle rådene som informasjon som en 

sensitivitetsstrategi (Silverman 1997). 

 

I avhøret av Terje er fasen med informasjon om saksgang og juridiske spørsmål 

nesten like lang som forklaringsfasen. Hele fasen kan ses som et innskudd i 

spørsmålet om straffskyld, og de diskuterer hva det vil innebære å erkjenne 

straffskyld, og hvilke forbehold det er mulig å gjøre. I tillegg bruker Terje denne 

anledningen til å spørre om råd.  

25. TERJE, 22 minutt 

1. P  erkjenne du straffskyld for ta her da? 
2. Terje det spørs ka du legg i ordet for å si det sånn, 
3. P  e: e- 
4. Terje ‘erkjenne jo det at æ skalla te han og at det va:  
5.    men for å si det sånn æ syns egentlig at e- 
6.    .. (H) det jo va æ som starta hele med å skubb te  
7.    han da. 
8.    det [e] jo greit nok. 
9. P          [m]  
10. Terje men e på en måte så syns æ egentlig at han  
11.    fremprovoserte ei handling sjøl og også,  
12. (2,0)  
13. P  jo, 
14.   det spørs <X kass X>- det e jo ikkje no straffe f  
15.   friende å: .. (H) å gjengjelde en  
16.   legems`fornærmelse med en `beskadigelse asså det x 
17. Terje  nei æ æ skjønne det æ skjø-, 
18.   æ e fullt klar over det. 
19. P  mm. 
20. Terje  ... men e: det e så det e jo så rart med det, 
21. P  æ kan jo skriv det at du erkjenne straffskyld sjøl  
22.   om du mene at at han: va med på å framprovoserer  
23.   handlinga, 
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Fasen starter med første delen av et nærhetspar: P spør om Terje erkjenner straffskyld. 

Terje svarer ikke direkte på dette, men legger inn forutsetninger for svaret sitt. P 

svarer på dette med å informere: han gir relevant informasjon, og han sier fra at 

forutsetningene Terje setter opp for svaret sitt ikke er helt relevante i denne 

sammenhengen. Denne informasjonen er med på å vise fram Ps institusjonelle 

kunnskap og makt i situasjonen; det er opp til P å vurdere om et svar er relevant. Terje 

bekrefter i linje 17 at han vet dette, men tilføyer "det e så det e jo så rart med det", noe 

som kan forstås som en poengtering av at det er ikke bare de juridiske tolkningene 

som er relevante her. P foreslår å reformulere spørsmålet som en måte å løse dette på: 

"æ kan jo skriv det at du erkjenne straffeskyld sjøl om du mene at at han va med på å 

fremprovoser handlinga,". Med det kan en si at P aksepterer Terjes innvendinger, og 

forsøker å finne ei formulering som både gjenspeiler Terjes intensjon og er relevant. 

 

P stiller altså et spørsmål som for Terje ikke har et enkelt ja- eller nei-svar. Å erkjenne 

straffskyld handler om å tolke og gjenskape hendelser på et bestemt vis, og Terje er 

usikker på dette. Han har tidligere i avhøret sagt at det er klart at han har gjort det han 

er sikta for, men han mener det var framprovosert. Han er villig til å erkjenne 

straffskyld om det gjør at de fort blir ferdig med saken, men han kan ikke gå med på 

det om han får mye straff. Terje har altså ikke et moralsk perspektiv på dette (slik for 

eksempel Yngve har når han ikke vil erkjenne straffskyld fordi han mener det bare var 

en forglemmelse å gå fra lyset), han ser praktisk på det. Dette gjør at han trenger en 

avklaring av hva ulike begrep innebærer, og P forstår dette og gir ham den 

informasjonen han trenger. 

 

Litt seinere blir det tydelig at Terje trenger hjelp til å bestemme seg for hva han vil 

svare: 

26. TERJE, 23 minutt 

1. Terje e: ka du råde mæ te å gjøre du da, 
2.    æ må nå spør om det for du har sikkert litt mer  
3.    greie på ta her enn ‘æ har, 
4. P  ne:i, 
5.    [asså det,] 
6. Terje [xxx] 
7. P  æ har vanskelig for å råd dæ te noe som helst 
8.    egentlig men e men e, 
9.     .. ha æ vore i din situasjon, 
10.   så ha æ villa erkjent straffskyld for ta her. 
11.   men e æ vil ikkje sei at du s [s at du] ska gjør  
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12.   det. 
13. Terje      [nei,] 
14.    nei æ e interessert i få den saken her ut av verden 
15.      æ sant ja, 

I dette utdraget ber Terje om råd, og i linje 2/3 forklarer han også hvorfor han spør. 

En kan si at han med å forklare hvorfor han spør markerer at han vet at det ikke er 

vanlig at han, som mistenkt, skal spørre P om råd. P svarer med å understreke at han 

egentlig ikke kan gi råd (uten at han begrunner dette ut fra sin posisjon eller ut fra sin 

kunnskap), men kommer så med en hypotetisk formulering som kan sies å være sterkt 

rådgivende; han forteller hva han ville gjort om han var i Terjes situasjon. Til slutt 

presiserer han at han ikke vil bestemme hva Terje skal gjøre, og Terje bekrefter at han 

forstår at han må bestemme dette selv.  

 

I dette utdraget kan en si at deltakerne går fra virksomhetsrollene avhørleder - avhørt 

og over i roller som rådsøkende - rådgiver. Når Terje ber om råd, er det han som tar 

styringa i samtalen og legger sterke føringer for utviklinga. Samtidig markerer han i 

linje 2 og 3 at han vet at dette ikke er en vanlig aktivitet i avhøret, og han begrunner 

hvorfor han likevel ber om råd. P følger opp Terjes initiativ, og kommer med råd. 

Men også han markerer dette er noe spesielt i avhøret, i linjene 7 og 11 rammer han 

inn rådet med å si at han ikke vil gi råd. Disse markeringene er både en måte å vise 

fram at dette er noe uvanlig, og ikke en varig endring i avhøret - og det er en måte å 

ramme inn rådet fra P på, P kan ikke instruere Terje, men Terje vil likevel vite hva P 

mener. 

 

Terje appellerer i denne sekvensen til politibetjenten som innehaver av kunnskap om 

saksgang og straffeutmåling. Politibetjenten gjør det klart at han ikke er der primært 

for å gi råd, men svarer likevel så godt han kan på Terjes spørsmål. En kan si at P har 

et kommunikativt dilemma her; han skal ikke styre Terjes svar, men han må samtidig 

hjelpe Terje til å komme fram til et svar. P løser dette med å presisere at han syns det 

er vanskelig å gi råd, men han svarer likevel - fordi han anerkjenner at dette er viktig 

for at Terje skal kunne klare å svare på spørsmålet om straffskyld. Dette kan også 

tolkes som at P som person har et råd å gi Terje, men at han føler det er i strid med sin 

rolle som avhørsleder. Politibetjenten trekker imidlertid grensa for hva han vil uttale 

seg om når Terje seinere spør om hva som er trolig straff i denne saken. Med det viser 
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P fram at han kan innta rollen som rådgiver og informasjonsgiver i forbindelse med 

saksgangen, men han vil (og kan?) ikke ta rollen som jurist og straffeutmåler. 

 

Mot slutten av fasen oppfordrer P Terje til å ta en beslutning: 

27. TERJE, 25 minutt 

1. P  .. nei asså, 
2.    (2,0) (KREMT) det her må du nesten bestem sjøl, 
3.    e: (3,0) æ kan jo s- (2,0) [xx bota-] ka bota kan  
4.    bli det har ikkje æ no formening om, 
5. Terje             [xxx] 
6.    nei, 
7. P  nei. 
8. (1,5)  
9. Terje æ kan ikkje erkjenn straffeskyld med forbehold da? 
10. (3,0)  
11. P   nja:, 
12.   jo det kan nå, 
13. Terje ja e du ikkje li- 
14.   æ spør nå, 
15.   e du ikkje litt enig i at det e litt viktig det og? 
16. P  jo jo da æ kan nå s <S skriv det sånn æ, 
17. Terje for æ syns ikkje det e verd det koste ka det  
18.    koste vil altså det syns æ ikkje, S> 

P poengterer igjen at det er opp til Terje å bestemme hva han vil svare på spørsmålet 

om straffskyld. Dette er ei ytring som også sier mye om virksomheten politiavhør og 

om hvordan avhørsrapporten skal utformes: P kunne velge å skrive ned alt de har sagt 

nå, men han behandler det i stedet som en diskusjon for å komme fram til hva de skal 

skrive i avhørsrapporten. Terje spør i linje 9 om det er mulig å erkjenne med 

forbehold. Med dette spørsmålet anerkjenner Terje P som den som har mest kunnskap 

om dette, og han viser at han vet at det juridiske systemet har visse føringer som gjør 

at det han selv syns vil være best ikke nødvendigvis er mulig. P svarer litt nølende på 

dette, og Terje reagerer med å poengtere at dette var et spørsmål, men appellerer også 

til at P må forstå at dette er et viktig forbehold for ham. P godtar dette, og begynner å 

skrive mens Terje igjen presiserer at han ikke kan godta hva som helst for å få saken 

ut av verden. 

 

I rapporten skriver P: 

"Mistenkte erkjenner straffeskyld for at han (…) skallet til en person (…) med den 
følge at nesen på denne personen brakk. Selv om mistenkte erkjenner straffeskyld, 
mener han at han ble provosert av fornærmede. Mistenkte er villig til å vedta en 
bot for forholdet dersom dette er mulig og boten ikke blir for høy."  
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Som han sier, skriver altså P at Terje erkjenner straffskyld, men ikke om boten er for 

høy. Ytterligere om hva som er en for høy bot, verken snakker eller skriver de noe 

om. Når Terje får lest opp rapporten, ber han også om at det legges til at han følte seg 

truet i situasjonen, og at han ventet på stedet til politiet kom. Dette er punkt som Terje 

mener bør tale til hans fordel.  

 

Terje stiller mange spørsmål og gjør mye av temautviklingsarbeidet i denne fasen. 

Samtidig er det ingen tvil om at det er politibetjenten som styrer samtalen og trekker 

opp linjene for hva Terje kan spørre om og hva han vil svare på. Mens P krever at 

Terje gir et svar på spørsmålet om straffskyld, kan ikke Terje kreve at P skal svare på 

hva slags straff han kan få. Fordelingen av rettigheter og plikter i samtalen består 

altså, selv om rollene og deltakermønsteret kan virke annerledes. 

 

Dette kan si oss noe om virksomheten politiavhør. Avhøret er asymmetrisk – 

rettigheter og plikter i samtalen er ulikt fordelt, og det er politibetjenten som kan 

definere hvilke bidrag og tema som er relevante. Men denne asymmetrien motstrider 

ikke det overordnede kommunikative prosjektet her: den avhørte skal få rom til å 

fortelle sin historie og arbeide seg fram til sine standpunkt og sine uttalelser. 

6.5 Avslutning 

Politiavhøret er for mange mistenkte en arena for å skaffe seg informasjon, og i mitt 

materiale viser politibetjentene seg å være svært velvillige med å gi denne 

informasjonen. Et eksempel på dette er i avhøret av Reidar. Mot slutten av dette 

avhøret spør P om Reidar har noe ønske for forsvarer. Reidar nevner en han har hatt 

kontakt med før, men spør også om P har noen å anbefale. P forteller at han syns at 

forsvareren Reidar kjenner til er flink, og tar så fram telefonkatalogens "gule sider" 

for å leite fram flere forsvarere. Å anbefale forsvarere er neppe innafor politiets 

ansvarsområder, men det er også i politiets interesse at lovbrytere blir forsvart på en 

god måte, og det er sannsynligvis også bra for etterforskninga at forsvareren kommer 

inn i bildet tidligst mulig. Å informere og, til en viss grad, å gi råd er altså noe 

politibetjenter er behjelpelige med. Den som avhøres har kanskje ikke noen andre som 

både kjenner til saken og som har juridisk kompetanse, og politibetjenten som 

gjennomfører avhøret blir dermed den det er enklest å spørre. 

 



  ANALYSE 

       

 
93

En kan si at politibetjenten er en slags gatekeeper (Scollon og Scollon 1981:4), ikke 

bare fordi hun har en nøkkelrolle i forhold til hvordan den avhørtes sak bringes 

videre, men også fordi hun kjenner den organisasjonen og det systemet som den 

avhørte må forholde seg til i avhøret. Flere av de spørsmålene den avhørte får, er 

spørsmål hvor svaret ikke er opplagt. Verken for Yngve, Vilde eller Terje er det klart 

om de bør erkjenne straffskyld - for dem er det tydelig at det handler om hvordan du 

definerer straffskyld. Politibetjenten som gjennomfører avhøret har dermed et ansvar i 

å bringe videre relevant og riktig informasjon, slik at den avhørte får gitt et svar som 

representerer det hun faktisk mente.  

 

Dette viser igjen at rammene for avhøret er fleksible, og at deltakerne i politiavhøret 

kan posisjonere seg på ulike måter i løpet av avhøret. Avhøret er ikke strengt 

spørsmål/svar-orientert, men åpner for eksempel for at den avhørte kan være mer eller 

mindre aktiv. Dette kapittelet viser hvordan deltakerne kan orientere seg mot roller 

som en ofte forbinder med veilednings- og rådgivningssamtaler. Neste kapittel vil 

fokusere ytterligere på hvordan deltakerne forhandler om ulike roller og identiteter, og 

på hvordan de posisjonerer hverandre.  
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7 Samtaleklima og relasjonsarbeid 
Politiavhør handler ikke bare om å utrede en sak eller få fram en versjon av hva som 

har hendt. Det er mer enn bare dette ene, konkrete avhøret som er på spill for 

deltakerne: politiet er avhengig av et godt forhold til publikum for å få gjort jobben 

sin, og avhøret er en anledning hvor politiet møter sitt publikum. Den som avhøres er 

i en situasjon hvor hun eller han er tema: valgene, vennene, vaner, styrker og 

svakheter. Hvordan den avhørte framstilles og behandles er viktig for vedkommendes 

selvbilde. Politiavhøret balanserer mellom å skulle være en til tider ganske teknisk 

saksutredning, og å være en arena for å bygge gode relasjoner og et trygt 

samtaleklima. Et åpent og tillitsfullt samtaleklima er også nødvendig for å få fram den 

informasjonen en vil ha fram i et avhør: 

Att bemöta den som ska höras som ett diarienummer eller enbart som en av flera 
utredningar innebär att människan depersonaliseras, vilket ger upplevelser av 
overklighet och främlingskap. Individen övergår då från att bli sedd som 
människa till att ses som ett objekt, en sak, och saker kan man inte samtala med. 
(Christianson et.al 1998:50)  

 

Roger Shuy skriver at for å få til et godt avhør, bør avhøret være ”conversational” - 

altså at avhøret skal være samtale-likt (Shuy 1998:188). Han skriver at 

(hverdags)samtaler preges av at deltakerne er like i status og makt, og at dette gjør at 

deltakerne avslører mer om seg selv og forteller mer. Avhør preges av asymmetriske 

maktforhold, og for å motvirke dette bør politibetjentene være uformelle i språket, 

komme med personlige kommentarer, bruke mye tilbakekoblingsmarkører, variere 

intonasjonen og ikke være for direkte. Han skiller også mellom "interview" og 

"interrogation", og mener at de beste avhørene er intervju som fokuserer på å få fram 

mest mulig informasjon om saken. Selv om Shuy også har eksempler på 

politibetjenter som bruker en vennskaplig tone som et grunnlag for å manipulere en 

avhørt til å tilstå (op.cit.: kap 7), mener han at den samtale-like stilen gir de beste 

avhørene. 

 

I dette kapittelet skal jeg se på hvordan deltakerne arbeider med samtaleklima og 

relasjoner, blant annet gjennom å anerkjenne hverandre som samtaledeltakere og 

behandle hverandre både som privatpersoner og rolleinnehavere. Jeg vil se på hvordan 
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de er både personlige og profesjonelle i avhøret, og hvordan avhørssamtalen både kan 

være konfronterende og vennlig.  

7.1 Å anerkjenne den avhørte som samtalepartner 

Politiavhøret blir gjerne brukt som eksempel på en veldig asymmetrisk samtale, med 

ujevn distribusjon av spørsmål og svar. Det ligger i politibetjentens virksomhetsrolle å 

ha ansvar for å bringe samtalen framover, og dermed er det ofte politibetjenten som 

introduserer nye tema og som stiller spørsmål (se ellers kap 4). Men samtaler er jo 

også samarbeid, og for å få til et godt samtaleklima er det viktig at alle deltakerne 

anerkjennes som bidragsytere, og at deres bidrag blir bygd videre på i interaksjonen. I 

de aller fleste tilfeller er det det som skjer i avhørene, men det finnes noen eksempler 

på at politibetjenten tar i bruk sin makt til å styre samtalen, og dermed tar lite hensyn 

til den avhørtes bidrag. 

 

Terje er aktiv i sitt avhør, og forteller mye. I dette utdraget starter han med å komme 

med en forklaring på hvorfor han slo. 

28. TERJE, 5 minutt 

1. Terje æ vil bare legg te det at det e ‘fleire gang æ har  
2.    sett æ og, 
3.    at ikkje bare æ men mange andre og som har vorre  
4.    oppi mange truende situasjona asså, 
5.    .. med sånn e: seksten søtten attenåringa som står  
6.    og heng utafor burgerking drita full på fredags og  
7.     lørdagskvelda og: 
8. P  m 
9. (2,0)  
10. Terje  det e ikkje det æ ska ikkje prøv å unnskylde  
11.    den handlinga æ gjor altså for den står æ for, 
12. P  e: det e ett .. vitne som (4,0) som va vakt (2,0)  
13.    oppå oppå oppå der, 
14.    .. som si at e: han gikk i mellom dokker og holdt  
15.    .. unna slik som ta.  
16.    stemme det? 
17. (1,5)  
18. Terje  nei det va ikkje no vakt som kom i mellom oss nei. 

I dette utdraget begynner Terje å fortelle om hvordan ungdomsgjenger skaper truende 

situasjoner i byen. Midt i denne forklaringen tar P ordet, og introduserer en 

vitneforklaring som motstrider det Terje tidligere i avhøret har fortalt. 

Temaovergangen er veldig brå, P verken unnskylder seg eller forsøker å knytte an til 

det Terje fortalte, men stiller spørsmålet sitt. Han stiller spørsmålet litt nølende, med 

flere lange pauser, og bruker lang tid før han viser fram relevansen av det han sier. 
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Gjennom denne måten å skifte tema på posisjonerer P seg her som den som kan 

bestemme hva som er relevant å snakke om; han er samtalelederen. Terje protesterer 

heller ikke på dette, altså anerkjenner han P som samtaleleder.  

 

Eivind er også opptatt av å posisjonere seg selv som angrende, og av å vise fram at 

han er i ferd med å rydde opp i livet sitt. I dette utdraget spør Eivind om det er mulig å 

få fritak for meldeplikta, siden han vil reise til bostedet sitt. P svarer da at han må ta 

kontakt med politijuristen. 

29. EIVIND, 27 minutt 

1. Eivind ... det går an det altså, 
2. P  jada, 
3. Eivind legg inn et ord for mæ sjøl, 
4. P  hæ? 
5. Eivind ja [<@ å legg inn et ord for mæ sjøl @>] 
6. P     [ ja xxx] 
7.     går an å ring han og spør kass han ser e:, 
8. Eivind mm 
9. P  ser kass [.. <X planer han har xx X>] 
10. Eivind     [<H ja H> .. mm nei for] hadde vært veldig  
11.    viktig for mæ å kommet mæ nedover og, 
12.    (1,0) i løpet av fredagen hvis xx for æ har en del  
13.    folk skulle ha snakka med og: 
14. P  <H ja H> 
15. Eivind angående jobb seinere blant annet, 
16. P  mm 
17. (1,5)  
18. Eivind  for æ hadd mulighet til å få mæ jobb der   
19.    nemlig, 
20. P  javel. 
21. Eivind <H ja H> 
22. P  <H ja H> 
23. Eivind så æ har liksom ikkje lyst til at den ska [(1,5)]  
24.    fly heilt i fra mæ, 
25. P         [nei,] 
26.    <H nei H> 
27.    (1,0) nei du får snakk med han. 
28. Eivind mm. 
29. P  om det. 
30.    e: ska vi se:: 

Eivind benytter Ps spørsmål om hvor han bor til å ta opp et spørsmål om meldeplikt. 

Meldeplikta har ikke vært diskutert før i avhøret, men de kan ha snakka om det før P 

slo på opptakeren. P har forklart at det er politijuristen som må vurdere dette, og hun 

oppfordrer Eivind til å ta kontakt med denne. Når Eivind fortsetter å forklare hvorfor 

det er viktig for han å komme til Hamar, kan dette forstås som en måte å vise fram for 

P at Eivind er i ferd med å få kontroll over livet sitt igjen. Med å fortelle at han ønsker 
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å få en jobb underbygger han at han ønsker å bli ferdig med denne saken og at han vil 

gjøre opp for seg. 

 

Ps responser i dette utdraget er ganske uinteresserte; ut over å oppfordre Eivind til å ta 

kontakt med politijuristen kommer ikke P med noen responser som bringer temaet 

videre eller som i særlig grad oppfordrer Eivind til å fortelle mer om jobben og 

hvordan han ser for seg framtida si. P gir høflige minimale responser, og er med på å 

runde av temaet før hun går videre. 

 

På slutten av avhøret viser Eivind igjen fram at han er på vei til å gjøre opp for seg: 

30. EIVIND, 33 minutt 

1. P  e det no ‘andre ting no? 
2. Eivind nei æ [‘trur ikke det æ ‘trur ikke det,] 
3. P   [no har vi- .. nei.] 
4.    kom nå ikkje på nokka [[som]] ikkje du har vært  
5.    avhørt om no, 
6. Eivind        [[nei.]] 
7.    (H) æ har en ting men der e æ på glid med han som, 
8. P  javel, 
9. Eivind han det gjeld så det: 
10. P  mm. 
11. (1,0) 
12. P  <H ja H> 
13. Eivind <H ja H> 
14. P   ... greit. 
15. (23 SEK SKRIVING) 
16. Eivind der holder æ på å skal prøve å betale han litt ..  
17.    etterhvert liksom, 
18. P   mm 
19. (8 SEK) 
20. P   <S ska vi sjå ska avslutt det her 

Når P spør om det er noen andre ting, tenker hun sannsynligvis på om han har noe å 

tilføye til det de har snakka om, mens Eivind tenker på om det er flere saker. Han 

forteller at det er en annen sak som han forsøker å ordne opp i selv, og P svarer med 

minimale responser på det. Hun avslutter temaet i linje 14, med et oppsummerende 

ord og avsluttende intonasjon. Etter skrivepausen nevner Eivind dette igjen, men 

heller ikke denne gangen vil P være med på å utvikle dette til et tema. 

 

P støtter altså ikke mye opp om noen av Eivinds forsøk på å vise fram at han er 

forbedret seg og at han ønsker å få orden på livet sitt igjen - men hun avviser dem 

heller ikke, og uttrykker ikke mistro. I begge disse utdragene anerkjenner hun dette 
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som bidrag i samtalen, og lar Eivind fortelle, men stiller ingen spørsmål eller kommer 

med andre responser som kan bygge dette ut til et tema i avhøret.  

 

Vilde er også en som snakker mye, og ofte om ting som har blitt sagt før, eller om 

tema som ikke er så relevante for dette avhøret. I dette utdraget blir hun avbrutt av P: 

31. VILDE, 1 time og 30 minutt 

1. Vilde <S og så dårlig råd som æ har, 
2.    og ska på behandling .. to ganga i uka, 
3.    må ta, 
4.    må ta drosje, 
5.    for det går jo omtrent ikke ‘bussa der, 
6.    æ bli jo ruinert æ! S> 
7. P  du! 
8.    <LAVERE ja,  
9.    bli tungvindt. LAVERE> 
10.    du! 
11.    at ønske du at psykologen din ska uttale sæ i den  
12.    saken her eller? 
13. (1,0)  
14. P   ønske du at politiet ska innhente ...  
15.    opplysninga fra psykologen? 

Vildes økonomiske situasjon er noe hun snakker mye om, men som P ikke støtter opp 

om, det er ikke noe politiet kan hjelpe henne med. I dette tilfellet snakker hun om 

hvor dyrt det blir for henne å gå til behandling hos psykologen, samtidig som P 

skriver. I linje 7 kommer P tydeligvis på at han burde spørre henne om hun ønsker at 

psykologen skal uttale seg. Han tar ordet med et utrop; "du!", som kan ses på som en 

måte å markere nettopp det at han kom på noe som han må spørre om akkurat nå, og 

som dermed er en effektiv måte å få oppmerksomhet på.  

 

Dette blir en svært brå temaovergang, og han går i linje 8 og 9 på en parentetisk måte 

tilbake til Vildes uttalelse, og med lavere stemmeleie uttrykker han en generell støtte. 

Slik avrunder han altså temaet hennes, og viser dermed at han anerkjenner Vilde som 

deltaker i samtalen. Derfra gjentar han sitt utrop fra linje 7, som er en ekstra 

markering av at han nå bytter tema. 

 

P bruker sin posisjon som samtaleleder og avhører til å bestemme hva det er mest 

relevant å snakke om, men han er samtidig opptatt av å ikke overkjøre Vilde. Han 

posisjonerer henne som en deltaker med reell innflytelse over samtalen, og viser fram 

at han hører hva hun sier. Linje 8 og 9 kan også ses som en reparasjon av linje 7: å 
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komme med en slik forespørsel om oppmerksomhet kan sies å være en ansiktstruende 

handling - men han reparerer altså dette i de to neste linjene. 

 

Dette er kanskje likevel mer på overflatenivået enn reelt. Vilde påpeker at det blir dyrt 

med behandlingene, mens P kommenterer at det blir tungvindt, som jo er noe anna. 

Oppsummeringen hans viser at hans anerkjennelse av hennes deltakelse i samtalen er 

formell mer enn innholdsmessig, siden han ikke oppsummerer det Vilde faktisk sa. 

 

Det er også relevant å nevne at det P spør Vilde om - om hun vil la psykologen sin 

uttale seg - er noe som sannsynligvis er positivt for Vilde. Vilde har flere ganger 

nevnt at psykologen hennes har vært støttende, og om hun snakker sant, vil 

psykologens uttalelse kanskje styrke hennes sak. Når P avbryter Vilde i dette tilfellet, 

er det altså for å spørre om noe som sannsynligvis er til Vildes beste, og han regner 

kanskje derfor med at Vilde aksepterer å bli avbrutt for dette. 

  

Forskjellen på disse fire eksemplene er altså at politibetjenten i avhøret av Vilde gjør 

en ekstra innsats for å vise at han anerkjenner hennes deltakelse, mens politibetjenten 

i avhøret av Terje ikke gjør dette samtalearbeidet. Eksemplene fra avhøret av Eivind 

kan ses som en mellomting: P gir minimale responser til Eivinds bidrag, og hun lar 

ham fortelle, men hun er ikke med på å utvikle temaet eller ytterligere bygge opp 

Eivinds positive ansikt. Det er tre forskjellige politibetjenter som gjennomfører disse 

avhørene, men ulikhetene kan like mye skyldes den som avhøres, som den som 

avhører. Der Terje er svært fokusert på å fortelle det som er relevant for saken, og 

framstår som selvsikker og trygg i situasjonen, er Vilde mer usikker og utydelig. Hun 

forteller også om tidligere uheldige opplevelser med politiet, og har også tidligere sagt 

at politibetjenten hun nå snakker med er "normal" og "menneskelig". For 

politibetjenten er det nok viktig å opprettholde dette gode forholdet, og da kan slike 

mikrotrekk i samtalen være viktig.  

7.2 Å uttrykke mistro   

Politibetjentens rolle i avhøret er ikke å være dommer, men å samle informasjon og å 

få den som blir avhørt til komme med mest mulig - og mest mulig riktig - 

informasjon. Den som avhører kan likevel ha mer eller mindre velbegrunnede 

meninger om den som avhøres snakker sant - for eksempel hvis andre avhørte har 
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fortalt andre versjoner, eller om kunnskap fra et åsted tilsier at det den siktede 

forteller ikke er mulig. Finstad skriver om at politiet har mye overskuddsinformasjon:  

"Politifolk vet og får vite mye uten at det nedfeller seg i anmeldelser, tiltaler eller 
dommer. (…) Men også slik informasjon brukes, i alle fall som en generell 
bakgrunnskunnskap som er med på å prege tolkninger og arbeidets utførelse" 
(Finstad 2000: 119-120). 

Å uttrykke mistro med begrunnelse i dette, kan da være et viktig redskap for å få den 

siktede til å fortelle sannheten.  

 

Det å skulle uttrykke mistro framhever den kommunikative utfordringen et politiavhør 

er: P har ansvar for å få fram mest mulig informasjon, og må derfor også gripe inn når 

hun mener at den avhørte lyver. Samtidig vet P at et avhør blir best om hun klarer å 

skape et godt samtaleklima, preget av trygghet og tillit. Hennes jobb blir da å gi 

uttrykk for å hun ikke tror på det den avhørte sier, men uten å ødelegge 

samtaleklimaet. 

 

I starten av avhørene orienterer politibetjentene om at en ikke er pliktig til å forklare 

seg for politiet, og de oppfordrer den siktede til å forklare seg sant. I de fleste avhør er 

dette det eneste direkte fokuset på at det er en mulighet at den siktede ikke forteller 

sannheten, og punktet blir behandlet som en formalitet som den siktede svarer 

bekreftende på. I avhøret av Reidar poengterer derimot P dette mer enn i de andre 

avhørene: 

32. REIDAR, 2 minutt 

1. P  må æ nå oppfordre dæ te å forklar dæ sant. 
2. Reidar ja, 
3. P  ja. 
4.    og ikkje lyg og fortel det som e sant. 
5. Reidar ja. 
6. P  ja. 
7.    <H ja H> 
8.    du e villig te å forklar dæ ja, 

Når P sier at han oppfordrer Reidar til å forklare seg sant, er det en formalitet, og de 

fleste som avhøres vil nok og oppfatte det som en formalitet. Men når P gjentar dette i 

linje 4, viser det at P mener det er spesielt viktig å minne Reidar på dette, noe som kan 

tyde på at han ikke helt stoler på at Reidar kommer til å fortelle sannheten. 

 

Udraget 4 følges av spørsmålet om straffskyld: 
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33. REIDAR, 2,5 minutt 

1. P  erkjenne du no straffeskyld da .. Reidar? 
2.    [for:] 
3. Reidar [ne-] nei. 
4. (2,0)  
5. P   va vart innblanda i (1,5) [narkotika,] 
6. Reidar          [nei det:] erkjenne æ  
7.    ikkje straffskylda. 
8. P  du erkjenne ikkje straffskyld. 
9.    nei. 
10. (12 SEK SKRIVING) 
11. P  mhm 
12. (6 SEK SKRIVING) 
13. P  så du erkjenne ikkje no straffbart. 
14.    [<X ikkje gjort X>] no straffbart. 
15. Reidar [nei.]  
16. P  som e relatert te narkotika. 
17. Reidar  nei. 
18. P  nei. 

Linda Jönsson fant i sitt materiale at politibetjentene ofte uttrykte sin mistro gjennom 

å kreve flere bekreftelser på den informasjonen den avhørte gir, og hun kaller dette for 

mistrosekvenser (Jönsson 1988:25, Jönsson og Linell 1996). Mistrosekvensene er en 

forhandling om sikkerheten og rimeligheten i det den avhørte sier (Jönsson og Linell 

1996:200), og har en gjentakende organisering: 

"Polisen uttrycker sin tvivel angående den information han fått av den misstänkte 
genom att kräva en (upprepad) bekräftelse (…). Sedan han fått bekräftelsen 
kommer en invändning från polisen. Denna invändning framstår för iakttagaren 
som en misstroendemarkör, en nyckelreplik, som ger bevis för att polisen krävt en 
bekräftelse av en tidigare uppgift därför att han betvivlar att denna är sann (…)." 
(ibid) 

Mistro uttrykkes altså gjennom at politibetjenten ber om en gjentatt bekreftelse på det 

den avhørte har sagt. Gjennom å uttrykke mistro på denne måten er ikke 

politibetjentene så ansiktstruende som det ville vært om de sa at de trodde at den 

avhørte lyver. 

 

I eksempel 33 ber P to ganger om bekreftelse, men han kommer ikke med det Jönsson 

omtaler som nøkkelreplikken, han sier ikke direkte hva det er som får ham til å tro at 

Reidar ikke snakker sant. Seinere i avhøret blir det tydeligere at mistromarkøren er 

selve arrestasjonen av Reidar: P tror ikke på at Reidar ikke visste hva kameratene 

skulle i skogen. En kan altså si at mistroen ligger til grunn for hele avhøret, noe som 

støttes av at P allerede i starten poengterte ekstra at Reidar måtte snakker sant. Dette 

gjør at dette avhøret blir annerledes enn de andre avhørene i mitt materiale, Ps mistro 

til det Reidar forteller om den aktuelle saken vises gjennom hele avhøret. 
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I dette avhøret er det derfor ikke bare enkelte konsentrerte mistrosekvenser, men 

markeringene av mistro er spredt over hele avhøret. Reidar svarer nei på spørsmål om 

straffskyld og om han har gjort noe straffbart "som e relatert te narkotika" ca to minutt 

ut i avhøret. De fortsetter da med å diskutere Reidars forhold til alkohol, og Reidar 

innrømmer at han kan ha brukt narkotika når han har vært full, men han tror ikke han 

har gjort det. Samtalen fortsetter: 

34. REIDAR, 17 minutt 

1. (14 SEK PAUSE, SKRIVING) 
2. P  har du noen gang oppbevart da? 
3.    ... narkotika. 
4. Reidar nei. 
5. P  mm, 
6.    eller solgt? 
7. Reidar nei. 
8. P  du har ikkje hatt befatning med det? 
9. Reidar  nei. 
10. P  mm, 
11. (27 SEK SKRIVING) 
12. P  ja ditt økonomiske forhold, 

Igjen ber P om to ekstra bekreftelser på Reidars svar - denne gangen omformulerer 

han spørsmålet noe, men Reidar svarer igjen nei på alle tre spørsmålene, og P går 

videre. Neste gang det nevnes er når Reidar så vidt har begynt på sin forklaring, og P 

spør om Reidars kamerater. 

35. REIDAR, 26 minutt 

1.  P  det e kamerata av dæ? 
2. Reidar ja det e kamerata av mæ ja, 
3. P  mm. 
4. Reidar e det, 
5. P  mm. 
6. (24 SEK PAUSE, EN SKUFF DRAS UT? LITT KREMTING) 
7. (5 SEK SKRIVING) 
8. P  <S du kj- erkjenne ingen befatning med narkotika  
9.    da, 
10. Reidar nei. 
11. (8 SEK SKRIVING) 
12. P  ska vi sjå. 
13.    e: S> 
14.    når traff du på .. sa guttan der no. 

Spørsmålet i linje 8 kommer altså som et slags innskudd i spørsmålene om Reidars 

venner, og når Reidar svarer nei, følger ikke P det opp videre. P skriver samtidig som 

han stiller dette spørsmålet, og det kan dermed virke som en ekstraaktivitet han kan ta 

seg tid til når han likevel er opptatt med å skrive. P presser heller ikke Reidar til å 

svare annerledes, men går videre med det de opprinnelig snakket om. Disse utdragene 
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viser at P med disse gjentatte spørsmålene viser at han ikke tror på alt Reidar forteller, 

og han gir Reidar flere muligheter til å endre forklaringa si. 

 

Mistrosekvenser er en forsiktig måte å uttrykke mistro på, hvor en bevarer et ideale 

om høflighet og ansiktsbevaring. I mitt materiale forekommer det ikke at P sier 

direkte at han tror at den som avhøres lyver, P uttrykker dette gjennom å stille 

spørsmål på nytt, og gir dermed den som avhøres muligheter til å omformulere seg 

eller komme med ytterligere informasjon. I tillegg baserer mistrosekvensene seg på 

den mistenktes versjon: Jönsson og Linell skriver at det er sjeldent at politibetjenten 

presenterer alternative versjoner (Jönsson og Linell 1996:206), og dette skjer heller 

ikke i mitt materiale. Med å basere seg på den avhørtes versjon utfordrer ikke 

politibetjenten den avhørtes troverdighet i for stor grad, og en beholder fokuset på at 

det skal være den avhørtes forklaring.  

 

P kommer mer direkte tilbake til om Reidar snakker sant når Reidar forteller om hva 

som har skjedd tidligere denne dagen. P spør her om kameraten til Reidar snakket 

med noen på telefonen: 

36. REIDAR, 1 time og 22 minutt 

1. P  ikkje no sånne avtala. 
2. Reidar nei. 
3. P  helt sikkert. 
4. Reidar  mm. 
5. P  viktig at du si- si fra hvis du har oppfatning om  
6.    det, 
7. Reidar ja[ja/ skjønna det,] 
8. P    [hvis du] si sånn du sjøl du har ikkje ‘no .. no  
9.    med det å gjøra, 
10.    kan du si sant ja, 
11. Reidar m 
12. P  så viktig at du e ‘ærlig .. [[på]] andre ting og, 
13. Reidar            [[m]] 
14.    m 
15. P  for at vi ska tru på dæ, 
16. Reidar jaja skjønne det, (LYST TONELEIE) 
17. P  det e viktig at du gjør asså, 
18. Reidar m 
19. P  mm 
20.    så du ikkje ‘grav dæ inn i det sjøl og, 
21. Reidar ja. 
22. P  <H ja H> 
23.    hvis du har- hvis du e uskyldig som du sjøl si. 
24. Reidar ja. 
25. P  m 
26. Reidar nei æ har jo sagt alt [sånn som det har vært .. <X   
27.    det asså X>] 
28. P                         [mm ..mm .. ja⋅ .. det e  
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29.    viktig at du gjør,] 
30. Reidar ja. 
31. (2,0) (DRIKKELYD) 
32. P  det e viktig mm, 
33. (NOEN SETTER NED KOPP/GLASS) 
34. P  så du fikk ikkje no forståelse om at han gjor s-  
35.    gjor no avtala eller no, 
36. Reidar nei. 
37. P  >ikkje det nei,< 
38. Reidar nei. 
39. P  °nei.° 

Dette utdraget starter med et uttrykk for mistro: i linje 3 ber P svært direkte om å få en 

bekreftelse på at Reidar er 'helt sikker'. I stedet for å komme med begrunnelsen for 

hvorfor han tviler på Reidars informasjon, forteller P videre hvorfor det er så viktig at 

Reidar snakker sant. Disse gjentakende ytringene med fokus på hvor viktig det er at 

Reidar snakker sant, indikerer at P ikke tror på det Reidar sier. I linje 20-23 appellerer 

P også til Reidars tidligere utsagn om at han ikke vil ha noe med kameratenes 

tvilsomme omgang med loven å gjøre, og forklarer at han må være ærlig på alle 

detaljer om han skal bli trodd. I dette utdraget er det altså ikke bare Reidars 

samvittighet som skal sikre at han snakker sant, P gjør det også klart for Reidar at han 

må tenke på seg selv, ikke bare beskytte kameratene. Markeringene av mistro kan 

dermed også ses i sammenheng med Ps forsøk på å få Reidar til å distansere seg fra 

vennegjengen. 

 

Mot slutten av beveger P seg bort fra mistrosekvensene, og begynner å sette klare 

spørsmålstegn ved det Reidar forteller. 

37. REIDAR, 1 time og 41 minutt 

1. P  ja. 
2.    da ska du fortell mæ kæm som foreslo å kjøre inn ..   
3.    på:- om det va han [Kristian] Li eller om det va  
4.    han Nilsen. 
5. Reidar          [°ja::° (KNIRKETE)] 
6. P   det huske du, 
7.    og det vil æ du ska fortel mæ. 
8. Reidar det va han: det va han Li som foreslo- det va  
9.    liksom .. <Q ja ska vi færra på flygarn eller? Q> 
10.    så lik- (1,5) det e lik[som] 
11. P                 [så det] sa han. 
12. Reidar [[ja.]] 
13. P   [[Li.]] 
14. Reidar m. 
15. P  det kommer han Li te å bli spurt om, 
16.    [du e klar over det?] 
17. Reidar [ja x] 
18. P  ja, 
19.    så han Li spurt om <S det. 
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20. Reidar mm 
   (KLIPT BORT CA TO MINUTT) 

21. P  <S da ska du ta og si ordrett ka han sa. S> 
22. (1,5)  
23. P   Kristian Li. 
24. Reidar ja det va: .. æ kjøre av her no og pisse sa han, 
25. (7 SEK SKRIVING) 
26. P  ja, 

P er her ganske aggressiv i avhørsstilen, og posisjonerer seg selv som den som har 

makten i denne situasjonen: han rammer inn den responsen han vil ha med å si at han 

vil vite hva som ordrett ble sagt, og han sier at Reidar skal si dette. Reidars respons 

blir altså ikke godkjent om han ikke svarer ut fra de rammene P setter opp. Han 

bekrefter også dette med utstrakt bruk av avsluttende og hevdende setningsintonasjon, 

som gir lite rom for diskusjon.  

 

P truer Reidars positive ansikt når han i linje 7 sier "det huske du". Tidligere har 

Reidar sagt at han ikke husker hva de to kameratene sa. Når P likevel beordrer Reidar 

til å huske, må det forstås som at han ikke tror på Reidars forklaring; P sier dermed 

implisitt at han tror at Reidar lyver. I linje 21 truer P Reidars negative ansikt med å 

bestemme at Reidar må gjengi ordrett hva kameraten sa: P tar fra Reidar friheten til å 

svare slik han selv ønsker 

 

I avhøret av Reidar er det mange, ganske klare uttrykk for mistro. Som jeg skal se mer 

på seinere, er det ikke bare mistro som uttrykkes i dette avhøret - P er også opptatt av 

å bygge opp Reidar på en positiv måte. Når P uttrykker mistro så direkte som han gjør 

her, er det kanskje mulig nettopp fordi han andre ganger er så opptatt av å vise fram at 

Reidar ikke er en bråkmaker (se utdrag 39). 

7.3 Å skille mellom sak og person 

I politiavhøret er det mange tema som kan være svært ansiktstruende, og som kan 

sette den som avhøres i en posisjon de er ukomfortable med. For å få til et godt avhør, 

kan det derfor være viktig at politibetjenten viser at hun ser den som avhøres som mer 

enn en lovbryter, at hun forstår at personen har andre kvaliteter. Dette er også viktig 

for å bygge opp den avhørtes identitet på en god måte. Å skille mellom saken og 

personen på denne måten kan også gjøre at politibetjenten klarer å skape en god 

kontakt også med en som er siktet for lovbrudd som er sosialt svært uakseptert - som 

for eksempel sedelighetssaker (Christianson et.al 1998: 229). 
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I avhøret av Vilde blir dette diskutert helt eksplisitt:  

38. VILDE, 1 time og 50 minutt 

1. Vilde æ bli- æ bli jo ‘førti år æ, 
2.    cirka cirka før æ får igjen [sertifikatet mitt.] 
3. P                              [ja,] 
4.    eja,  
5.    hm. 
6. Vilde (Hx) da har halve livet gått da. 
7.   [hvertfall.] 
8. P  [@@]@@ 
9. (6,0) 
10. Vilde ho Heidi sa du va grei. 
11. P  å sa hun Heidi det? 
12. Vilde mm 
13. P  ja, 
14.    <LO ja æ .. prøve nå LO> (5,5) være det vet du, 
15.    ja. 
16.    må være trivelig, 
17.    .. å: .. har nå ikkje nokka i mot dæ på no vis veit  
18.    du. 
19. Vilde nei du e bare politi. 
20. P   ja, 
21. Vilde @ 
22. P  det e bare det, 
23.    sånn e det, 
24.    @@ ja. 
25.    så det e ikkje verre. 
26.    enn at æ ska hør ka [du har å si] 
27. Vilde                     [og æ e] kriminell. 
28.    [[@@@@@]] 
29. P  [[@@@ ne:i du e ikkje]] det e du det da? 
30. Vilde e ikkje æ det da? 
31. P  ja[::] ja du har gjort no straffbart, 
32. Vilde    [ja?] 
33. P   [[men du e ikkje- e ikkje no- du e ikkje no  
34.    `kriminell,]] 
35. Vilde [[ja! e jo kriminell da?]] 
36.    ja e jo det [da,] 
37. P              [‘ellers,] 
38.    sant nei? 
39. Vilde °nei.° 
40. P   du har gjort no straffbart, 
41.    men æ ser ikkje på dæ som no kriminell æ nei. 
42.    utenom det nei? 
43.    (1,5) nei det gjør æ ikkje veit du, 
44. (7,0) 

(P går for å hente utskriften av avhøret) 

Når Vilde i linje 11 sier til P at hun har fått høre at han er "grei", vet ikke P helt 

hvordan han skal reagere. Han snakker lavt og forteller om hvilke idealer han har - at 

en må være trivelig og skille mellom sak og person. Vildes kommentar i linje 20 om 

at han "bare" er politi, er han også enig i. Men når Vilde i linje 28 omtaler seg selv 

som kriminell, protesterer han - men først ler han sammen med Vilde. 
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I dette utdraget er det altså først en presentasjon av P, hvor deltakerne samarbeider om 

å presentere P som trivelig og som profesjonell: "æ har ikkje nokka i mot dæ på no 

vis". Så går de over til å presentere Vilde, og her er presentasjonen mer en 

begrepsavklaring: Vilde forstår seg selv som kriminell fordi hun har gjort noe 

straffbart, mens P poengterer at det ikke gjør henne til en kriminell.  

 

Mens Vilde tar forholdsvis lett på å bli omtalt som kriminell, er P opptatt av at dette 

begrepet ikke gjelder for en som bare har gjort noe straffbart, slik Vilde har gjort. 

Dette må selvsagt ses i sammenheng med resten av avhøret, der P ofte har vært 

lyttende og forståelsesfull for hvordan mer eller mindre tilfeldigheter har ført henne 

opp i situasjoner hun selv ikke har ønsket. Vilde har psykiske problemer, hun har et 

alkoholproblem og hun er blitt tatt fra barna sine av barnevernet. Ps protest på 

'kriminell'-begrepet kan være et forsøk på å bygge henne opp - visst har hun 

problemer, men hun er ikke en kriminell. Å gjøre Vilde til en kriminell vil verken 

være heldig for Vilde eller for politiet, og en kan si at det å løfte fram andre sider ved 

Vilde er en måte å drive forebyggende arbeid på. 

 

Å bevare den avhørtes positive ansikt handler mye om å vise at en har tiltro og respekt 

for denne personen. Som jeg har skrevet skal ikke politibetjenten være dommer, men 

politibetjenten kan være en støttespiller som får den avhørte til å forstå at denne ene 

saken ikke bestemmer hvem han eller hun er. 

 

Jeg har hentet mange eksempler på mistromarkering fra avhøret av Reidar, men i dette 

avhøret er P også opptatt av å posisjonere Reidar på en mer positiv måte. 

39. REIDAR, 15 minutt 

(16 SEK SKRIVING) 
1. P  ja for du e et veldig rolig menneske sånn ellers? 
2.    du e det? 
3. Reidar ja: det: 
4. P  æ syns når æ snakke med dæ i berusa tilstand, 
5.    syns du virke rolig da og, 
6. Reidar <@ ja @> [det e kanskje] 
7. P           [ja,] hvertfall når æ kjem bort te dæ? 
8. Reidar rette tidspunkt <@ du har truffe mæ på og, @> 
9. P  <@ ja kanskje det ja. @> 
10.    du bli du sint og sånn eller? 
11. Reidar ne:i [bli ikkje det-] 
12. P       [ellers?] 
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13.    du bli ikkje det? 
14. Reidar nei. 
15. P  ne:i. 
16. Reidar fær ikkje rundt og ‘slåss [<@ og sånt @> xx] 
17. P        [sånne ting nei,] 
18. Reidar nei:. 
19. P  nei det e jo av det gode. 
20. Reidar ja. 
21. P  at du ikkje gjør det, 
22. Reidar nei det e kun sånn idioti, 
23.    så: 
24. P  mm 
25.    ja:. 

(går tilbake til å snakke om Reidars forhold til alkohol) 

Dette utdraget viser veldig direkte posisjoneringer. P presenterer sitt bilde av Reidar, 

som svarer noe unnvikende på Ps forslag til forståelse av hvordan Reidar egentlig er. 

P fortsetter likevel å presentere flere sider ved sitt bilde av Reidar, og til slutt må 

Reidar innrømme at han for eksempel ikke er en som slåss mye, han bare gjør dumme 

ting når han er full. 

 

Med å skille mellom Reidar som full og Reidar ellers, tydeliggjør P at Reidar har gode 

sider han bør framheve både for seg selv og andre. Seinere i avhøret skiller også P 

mellom kamerater Reidar treffer på fest og de han treffer på "fritida" - det kan også 

ses som et ledd i et prosjekt med å vise fram for Reidar at han kanskje har en uheldig 

omgangskrets som han egentlig ikke trenger, han har jo andre venner også. P tar også 

flere ganger opp hva Reidars mor og bestemor syns om hans oppførsel, og spør 

Reidar om han syns at de er "teite" når de reagerer på at han fester så mye - noe 

Reidar svarer benektende på; han forstår jo at de reagerer. 

 

Som nevnt før er P ganske aggressiv mot Reidar på slutten av avhøret, og han viser 

flere ganger fram at han ikke stoler på at Reidar snakker sant. I eksempel 35 sier P at 

Reidar må passe på å si sannheten, sånn at han ikke blir vikla inn i noe han ikke har 

noe med å gjøre. Der åpner han igjen for at Reidar skal kunne trå ut av sin dårlige 

omgangskrets, og heller fortelle sannheten og slippe å bli dratt inn i kameratenes 

problemer. Slik kan en se at Ps framstilling av Reidar som en 'egentlig rolig' person 

ikke bare kan virke forebyggende på lengre sikt, men også kan ha en effekt i dette 

avhøret og i denne saken. Med å fokusere på Reidars positive sider, viser P fram at 

politiet har tro på Reidar og ønsker at ting skal gå godt for ham. 
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I avhøret av Kåre snakker Kåre og P om hvordan Kåre har det nå, og hvordan det er å 

være sikta i en sedelighetssak. 

40. Kåre, 55 minutt 

Nina er Kåres kone. 
(P sier han skal lese opp rapporten, og tar så ei pause på ca 1 
minutt.)  

1. P  ja har det vært ei tung tid eller? 
2. Kåre  Hx det er [no skitt-] 
3. P            [eller har det] gått greit? 
4. Kåre  det er no skitt å ikke [[bli ferdig.]] 
5. P                         [[ja: å ikkje]] bli ferdig  
6.    med, 
7.    ja det forstår æ at det må væra ei belastning ja. 
8.    [at det bli:] 
9. Kåre  [og så skal] jeg ærlig innrømme at jeg blir litt  
10.    småparanoid innimellom. 
11. P  ja:? 
12. Kåre  fordi at jeg .. ’nei! 
13. P  mm. 
14. Kåre  bare en sånn ting som i dag at e: jeg spurte Erling  
15.    om ikke Nina kunne få dra litt tidlig, 
16. P  ja mm, 
17. Kåre  sånn ved de tider da jeg [dro: på tur hit,] 
18. P        [mm .. ja] ja, 
19. Kåre  sånn at hun slapp å miste så mye arbeidsdag men  
20.    `det gikk ikke for vi måtte avhøres på samme  
21.    klokkeslett. 
22. P  mm ja. 
23. Kåre  jeg får litt spader, 
24.    [jeg er ikke vant til dette her jeg!] 
25. P  [men kan si det- det e jo det e jo] det e jo til  
26.       din fordel og det vet du, 
27. Kåre  jeg ’skjønner- [[jeg skjønner det @@@]] 
28. P       [[sånn at ikkje de sånn at de]]  
29.    ikkje får samordna, 
30.    sant ja, 
31. Kåre  ja, 
32. P   sånn at vi får forklaringan. 
33.    kan du si. 
34.   uten [at de] har snakka sammen .. akkurat (H)   
35.   [[på  spørsmålet .. så det e jo grunnen .. mm]] 
36. Kåre       [altså-] 
37.    [[jeg ’ser- jeg ser at e:] det at dere safer opp,= 
38. P  =ja .. det gjør vi.= 
39. Kåre  =tjener meg til gode,= 
40. P  =det tjener dæ til gode og.= 
41. Kåre  =jeg ser [det] 
42. P       [det gjør] det. 
43.     mm 
44. Kåre  men det forhindrer ikke at jeg blir stressa av   
45.    det, 
46.   [altså det-] 
47. P  [ne:i] >nei det kan æ forstå,< 
48.    [[mm]] 
49. Kåre  [[jeg kommer]] inn kommer inn på et område  
50.    hvor jeg er helt e: helt 
51. P  ja ja 
52. Kåre  jeg er ’totalt ukjent! 
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53. P  <H ja H> ja. 
54.    ja det bli jo et nytt felt ta veit du, 
55.    [helt sikkert,] 
56. Kåre  [og:: og altså] .. nei. 
57. P  nei. 
58.    nei men det forstår æ. 

(fortsetter å snakke om dette i ytterligere 60 linjer) 

I denne sekvensen tar altså P initiativ til å snakke om hvordan Kåre har det, og Kåre 

griper denne sjansen til å fortelle. I denne sekvensen er P veldig støttende, både i det 

han sier og måten har sier det på: det er veldig mange miniresponser og nesten 

sammenhengende overlappende tale her. Når Kåre forteller at han blir "litt 

småparanoid" av måten politiet jobber på, forklarer P hvorfor de gjør det slik, og 

presiserer at det er i Kåres interesse. Kåre er også opptatt av å bekrefte at han forstår 

dette. Kåre viser dermed respekt og forståelse for Ps rolle - han skjønner at P må gjøre 

ting på visse måter nettopp fordi hans rolle her er å være politi og avhørsleder, og han 

forstår at det at P gjør jobben ordentlig er til det beste for ham.  

 

I dette avhøret tar altså P seg tid til å spørre Kåre om hvordan han har det, og til å 

uttrykke sympati med ham. Kåre får vist fram at denne saken er vanskelig for ham, 

nettopp fordi han (og kona) må gå videre med sine liv selv om han er siktet i denne 

saken, og P viser fram sin forståelse for dette. P sier ingenting om han tror at Kåre er 

skyldig eller ikke, men retter sympatien sin mot for eksempel det at saken tar lang tid, 

og seinere presiserer han at "hvis en e uskyldig (…) så e det klart det e helt forferdelig 

[å få slike beskyldninger retta mot seg]". Slik bygger han opp et positivt forhold 

mellom seg og Kåre: han viser Kåre at han bryr seg om han, og han får Kåre til å 

forstå at P forsøker å gjøre jobben sin, til det beste for alle involverte. 

7.4 Profesjonelle og personlige responser 

De siktede forteller mye om seg selv i avhørene, og som lyttere forholder 

politifolkene seg til det de hører på litt forskjellig vis. Noe av det som blir fortalt skal 

gå rett inn i avhørsrapporten, og politibetjenten er dermed mest opptatt med å skrive, 

mens andre fortellinger er, eller behandles som, mer bakgrunnsinformasjon og ting de 

siktede selv velger å fortelle. Hvordan politibetjentenes reagerer på fortellingene kan 

altså være ulikt, og responsene kan være mer eller mindre profesjonelle, eller mer 

eller mindre personlige. 
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I avhøret av Yngve er både Yngve og P opptatt av å bygge opp Yngves positive 

ansikt, og P poengterer flere ganger at Yngve er arbeidssom og "skikkelig". 

41. YNGVE, 16 min 

(De snakker om perioden da Yngve og samboeren kjøpte og renoverte 
huset sitt)  

1. P  det trengs en mykje (2,5) @@ [mye krefter ja] ja:. 
2. Yngve            [°ja det trengs my   
3.    innsats der ja°] 
4. (1,5)  
5. Yngve  hadde det ikkje vært for fattern no så: hadde  
6.    vi ikkje <S kanskje .. sitti med huset heller >for  
7.    å si det sånn<. S> 
8. P   ja. 
9.    neida, 
10.    men det e godt å få litt hjelp det e jo, 
11. Yngve =ja det e det. 
12. P  derfor vi e te @ 
13.    .. det e hver sin gang det. 
14. (23 SEK SKRIVING) 
15. P   nei må si det, 
16.    at hvis dere har klart å så (1,5) kjøpt e: utstyr  
17.    og holdt på sånn som ta der uten å ha- ta opp   
18.    ekstra lån så e det: skikkelig godt gjort. 
19. (2,5) 
20.  P  for ... hvertfall sånn som folk som .. etablerer   
21.    seg dem, 
22.    .. ser mykje folk som tar opp mykje lån ja, 
23.    for å kjøp møbler og utstyr. 
24. Yngve veldig heldig egentlig for at .. det var .. da vi  
25.    fikk dattera våres da så bodde vi hjemme til mamma   
26.    og dem [i den] perioden som ho var på sykehuset x, 

I denne sekvensen diskuterer Yngve og P hvor mye arbeid det er å pusse opp et hus, 

og Yngve sier at de har fått mye hjelp. P bringer i linje 12 dette over i en ganske 

personlig tone, med å si at det er 'derfor vi e te, det e hver sin gang det'. P er en godt 

voksen mann, og kan kanskje være på alder med foreldrene til Yngve. Når P kommer 

med en slik respons får den et personlig preg også fordi det virker som om P setter seg 

inn i denne saken både fra Yngves og foreldrenes synspunkt. 

 

I linje 15 fortsetter P på dette temaet etter ei skrivepause. Etter slike skrivepauser 

kommer ofte P med et nytt tema, og gjerne spørsmål som går direkte på den avhørtes 

forklaring. Det at P fortsetter å snakke om dette også etter ei pause, forsterker på 

mange måter det P sier - han sier det ikke bare for å være en god samtalepartner, dette 

er noe han ønsker å si til Yngve.  
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P berømmer Yngve og samboeren for at de har fått til å pusse opp og kjøpe inn 

møbler og lignende uten å ta opp ekstra lån, og det viser det fram Ps verdisyn. Han 

sier noe som forteller om hvem han er som privatperson, hvilke verdier han har og 

hva han setter pris på. P og Yngve får både i dette utdraget, og mange andre ganger i 

avhøret, uttrykt at de er ser på mange ting på samme måte, og P er veldig klar på at 

det Yngve har vært utsatt for kunne hendt hvem som helst. Ps personlige responser 

sier altså mye om hvem han er, og det er med på å bygge opp Yngves positive ansikt.  

 

Fra avhøret av Vilde har jeg hentet to utdrag hvor P reagerer ulikt - i det første med 

personlige responser, i det andre med mer profesjonelle. 

 

P stiller Vilde standardspørsmålet om hun tidligere er domfelt for noe, og hun forteller 

da at hun har en dom for promillekjøringer. Den promillekjøringa endte med at hun 

kræsja bilen som hun og barnet hennes satt i. 

42. VILDE, 11 minutt. 

1. Vilde også:: også tok æ med mæ ene gutten, 
2. P  m 
3. Vilde han Martin, 
4.    og satt mæ i bilen, 
5.    og: skulle da kjør .. te .. Hamar tenkt æ da, 
6.    og kræsja. 
7.    i nitti kilometer i timen [i en fjellvegg.] 
8. P        [å /ho!] ‘sei du det ja, 
9.    djæ:. 
10. (1,0) 
11. P  ja det va nå nokka te ulykke det da, 
12. Vilde ja, 
13. P  gikk det bra? 
14. Vilde det gikk bra, 
15. P  uskadd begge to? 
16. Vilde nei: ikkje helt æ men han va no det. 
17. P  eja. 
18.    `sei du det ja. 
19. Vilde heldigvis. 
20. P  lå på sykehus lenge da. 
21. Vilde nei to daga. 
22. .. 
23. P  [s-] 
24. Vilde [nei] my sånn glass .. i svelg og an[[sikt]] 
25. P              [[fikk du]] det 
26.    ja. 
27. Vilde  ja. 
28. (1,0)  
29. P   ja har du- fikk du no- har ikkje no: arr  
30.   eller nokka tå det. 
31.   <H nei H> 
32.   nei. 
33.   så du fikk ikkje no sånn vi: visbare men av det. 
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34.   <H ja H> 
35.   nei det va no nokka te greier det ja, 
36. (7,0) 
37. P  s:ka vi sjå: 
38.    mm: .. 
39. Vilde     (H) men uansett så me- mente nå herredsretten at det  
40.            e- at ikke det va grunn nok til å .. ta bilen  
41.    å kjør da. 
42.    æ ment jo det. 
43. P  ja .. du mente det ja. 
44. Vilde ja æ ment det ja! 
45. P  ja. 
46. Vilde men e: ‘dæm ment jo ikkje det så æ vart jo dømt da. 

I denne sekvensen forteller Vilde en historie som P blir fascinert av. Vilde forteller på 

en nøktern og liketil måte, men innholdet gjør at P likevel blir revet med, og kommer 

med utropet "å ho!" når historien når sitt høydepunkt. Å omtale ei ulykke som "nokka 

te greier" er også en svært hverdagslig og lite "profesjonell" respons. Videre fokuserer 

P på hvordan det gikk med henne og barnet, om de kom uskadde fra ulykken. Etter litt 

fram og tilbake er det Vilde som går tilbake til temaet med å fortelle at hun ble dømt 

for dette. 

 

Det at det er Vilde som bringer samtalen tilbake til det opprinnelige temaet om 

tidligere dommer, kan ha å gjøre med hvilke forventninger hun har til hvordan et 

avhør skal være. Jefferson og Lee skriver om det de kaller "troubles telling" i 

hverdagssamtaler, og hvordan dette er en annerledes virksomhet enn for eksempel 

samtaler hvor en ønsker å få råd (Jefferson og Lee 1992). I troubles telling er ikke 

poenget at den som forteller ønsker å motta råd for sitt problem, målet er heller å 

oppnå en slags emosjonell gjensidighet. Dette skiller troubles telling fra for eksempel 

rådgivning. 

"In short, it appears that it is from appropriate troubles recipients, in the 
environment of a troubles telling, that a troubles teller properly receives and 
accepts emotional reciprocity, and from appropriate advice givers, in the 
environment of a service encounter, that an advice seeker properly receives and 
accepts advice. Cross-environment profferings of reciprocity or advice turn out to 
be problematic" (Jefferson og Lee 1992:546). 

Dette utdraget kan forstås som en variant over "troubles telling" - særlig i og med at P 

tar rollen som "troubles recipient": han gjør Vilde til fokuset, og kommer med respons 

som handler om hvordan det gikk med henne og barnet. Tema som for eksempel helse 

og ulykker kan være relevante både i et avhør og i en hverdagssamtale, men vi 

forventer at temaene behandles ulikt i de forskjellige virksomhetstypene (Linell 1990: 
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21). Vilde forventer kanskje ikke å få medfølelse og spontane reaksjoner fra P, og det 

er heller ikke hun som driver temaet videre. I linje 29-38 er det bare P som sier noe 

(men det kan virke som at Vilde kommer med ikke-verbale bekreftelser, siden P 

fortsetter), før Vilde igjen tar ordet og bringer dem tilbake til at hun ble dømt.  

 

Vilde forteller denne historien som et svar på spørsmålet om hun tidligere er dømt for 

noe - utgangspunktet for historien er altså innafor de snevre rammene for hva et avhør 

skal dreie som om. Ps responser om hvordan det gikk med dem gjør fortellinga til ei 

fortelling om Vilde, ikke om Vildes dommer. P viser dermed interesse for Vilde som 

person, ikke bare som sikta i denne saken. Hans personlige respons og utropsord er 

med på å skape en følelse av at "hele Vilde" er temaet for dette avhøret, og han viser 

både her og seinere i avhøret at han er interessert i hvordan hun har det, og mener at 

det er relevant for denne saken. P skriver også inn informasjon om Vildes 

livssituasjon i avhørsrapporten, og viser dermed fram at hans imøtekommenhet 

overfor Vilde ikke bare handler om å skape et godt samtaleklima for å få fram hennes 

tilståelser, han mener faktisk at det er relevant. 

 

Avhøret av Vilde er langt og det skjer mye forskjellig der. I det forrige eksempelet ga 

P Vilde mye personlig respons - andre ganger fokuserer han mer på å få inn 

forklaringa.  

43. VILDE, 43 minutt 

1. Vilde æ satt mæ på bussen, 
2.    og reist te Bergen, 
3.    [og] så levd æ på gata, 
4. P  [m.] 
5. (1,5)  
6. Vilde  i: f: fire fem [[daga og]] 
7. P         [[ka vil]] det si da? 
8. Vilde ja det vil si at æ lå og sov på offentlige toalett  
9.    og på en kirkegård og på en benk og ditt og datt, 
10. P  ka du gjor av ellers da? 
11. Vilde hæ? 
12. P  kor gjor du av dæ ellers? 
13. Vilde da gikk æ og drakk. 
14. P  gikk du og drakk, 
15.    .. hadd du penga te ... å drikk da? 
16. Vilde °på . kredittkort.° 
17. (1,0)  
18. P   å kredittkort. 
19.    si du det ja. 
20. Vilde men e: også te slutt da så va æ så utslitt, 
21.    gikk og vaska mæ i svømmehallen og sånn men, 
22.    så har æ ei tante der, 
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23. P  [ja] 
24. Vilde  [så] for æ te ho, 
25.    og så: .. har visst politiet vore og leita etter mæ  
26.    hele tida når æ har vore der, 
27.    men dem har ikkje funne mæ, 
28.    .. 
29. p  nei. 

I denne sekvensen stiller P spørsmål for å få mer relevant informasjon. Han spør ikke 

om hvordan hun hadde det, om det var kaldt eller andre lignende spørsmål. Og når 

Vilde går videre til å fortelle om at hun forsøkte å ta livet av seg i leiligheten til tanta, 

kommenterer ikke P det noe videre, men spør om hva slags psykiatrisk behandling 

Vilde nå får. 

 

P reagerer altså ganske ulikt i disse to utdragene. De to sekvensene skiller seg fra 

hverandre med at den ene omhandler noe som er oppgjort, mens den andre handler 

om den saken Vilde er anmeldt for nå. En tolkning er at P ikke kan være så personlig 

og støttende i en sak som er under etterforskning. Et annet relevant poeng er at den 

andre sekvensen kommer over 20 minutt seinere enn den første, og at P rett og slett er 

mer opptatt av å holde fokus for å bli ferdig med dette avhøret. Vilde forteller mye i 

avhøret, og har så vidt nevnt dette før. I tillegg har P mye informasjon om hva som 

har hendt med Vilde, så det er mulig at han kjenner til det hun forteller. 

 

Hvilken funksjon Ps ulike responser har, er vanskelig å si, blant annet fordi avhøret er 

så springende og varierende i tone. I noen tilfeller er P veldig støttende, og han 

forsikrer Vilde om at han skal skrive ned alt Vilde forteller, slik at retten skal ta 

hensyn til det. I andre tilfeller kan han framstå som ganske uberørt. Mens Vilde 

forteller om en abort hun har gjennomført, ringer telefonen. I det Vilde forteller om 

hvordan aborter gjennomføres, tar P telefonen, uten å unnskylde seg ovenfor Vilde. 

Han spør også Vilde om hvor mange barn hun har ved fire forskjellige tilfeller i 

avhøret - den siste gangen svarer hun ganske surt "æ sa tre!".  

 

I sine handlinger og spørsmål kan altså P virke distansert og ukonsentrert ved flere 

anledninger. Samtidig presiserer han flere ganger for Vilde at han har oppriktig 

sympati for hennes situasjon, og han innleder snakk om hvordan hun og familien har 

det der de bor og lignende. Vilde sier også til P at hun syns han er "grei", og at hun 

skulle ønske at han kunne vært aktor i saken. 
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7.4.1 Å bruke personlige erfaringer 

For å bygge et godt forhold mellom deltakerne i avhøret, kan det være viktig å ikke 

framheve asymmetrien i situasjonen, men heller fokusere på at de to personene som 

sitter der også har mye til felles. Dette kan blant annet skje med at institusjonens 

representant forteller om ting fra sitt eget privatliv, men det er ikke vanlig. Heller har 

det at institusjonens representant ikke bruker eget privatliv som samtaleressurs vært å 

regne som et kjennetegn på institusjonelle samtaler  

 

Christianson et.al skriver at en må være personlig for å få en god kontakt i et avhør. 

"Härmed är inte sagt att man som förhörsledare eller intervjuare ska bli hur 
personlig som helst. Det finns en gräns där det man säger går utöver det som 
gagnar det professionella samtalet. Exempelvis lämnar man inte ut sina inre 
tankar og känslor eller berättar ingående om sin familj och vänner. Däremot är 
det inte fel, ifall man varit med om något liknande som det den hörde berättar 
om, att nämna det och säga att man känner igjen var vederbörande berrättar" 
(Christianson et.al 1998: 51). 

I mitt materiale skjer det to ganger at politibetjenten nevner ting fra sitt eget liv. Det 

ene tilfellet er fra avhøret av Kåre. Der diskuterer de rabattkort på bensin, og P 

forteller at han også har et slikt kort, gjennom sin fagforening. Det andre tilfellet er i 

avhøret av Yngve. Denne sekvensen er henta fra før Yngve har forklart hvordan 

brannen oppsto - de begynner å snakke om skadene på huset når P spør om huset er 

forsikra og om skadene er taksert.  

44. YNGVE, 26 minutt 

1. Yngve ja ’takstmannen lurte på om .. ja han stilt  
2.    spørsmål om det da i og med at det var rø- sånn  
3.    røykskade som det va, 
4. P   m. 
5. Yngve så han skulle rive ut først da,  
6.    og og: osonbehandle det mente han. 
7. P  det va ei tante te meg som hadde sånn brann og det  
8.    vart,  
9.    kjøle omfattendes, 
10.    måtte rives kjøle mykje. 
11. Yngve mm 
12. P  så det var- det var mykje vatn og vet du, 
13. Yngve såpass ja. 
14. P  tok- ph ’reiv jo alt tå. 
15.    når dem va ferdig vart det jo et heilt nytt hus. 
16. Yngve ja. 
17. P  @ 
18. Yngve det bli ikkje- det bli ikkje det samme huset som du  
19.    bodde i når du gikk ut døra, 
20. P  nei. 
21.    nei det e sant det, 
22. Yngve <H ja H> 
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23. P  så: dem tok jo å satt i stand ’badet hennes og alt  
24.   mulig vet du det vart jo .. ’splitter nytt alt, 
25. Yngve ja: næ: [da] 
26. P          [fikk det] akkurat som ho ville ha det ho, 
27. Yngve ja, 
28. Kåre  innafor den taksten da, 
29. Yngve mm 

(Yngve forteller videre om hvilke skader huset har) 
 

P bruker her ei personlig erfaring - at også tanta hans har opplevd at huset hennes 

brant - og bruker det som grunnlag for å diskutere ting som har med erstatning å 

gjøre. Ps tilknytning til hans personlige erfaringer kommer når de snakker om noe 

som ikke direkte handler om det potensielt kriminelle - hvordan brannen oppsto - men 

om skadene av den. P forteller ikke om hva som var årsaken til brannen hos tanta, 

men om hva som skjedde etterpå. Dermed er hans personlige bidrag ikke noe som 

handler om det kriminelle i denne saken, men mer om hvordan Yngve har det og 

hvilke utfordringer han nå står overfor. 

 

Når P forteller at han har ei tante som har opplevd en brann, posisjonerer han seg som 

en vanlig person, ikke bare en politimann. Han viser fram at han ser denne saken ikke 

bare som en politisak, men også som en personlig tragedie for Yngve - P har selv 

opplevd dette i nær familie, og det er derfor trolig at han har forståelse for hvordan 

Yngve har det nå.  

 

Dette er også et eksempel som viser fram en meget konkret forhandling om mening. I 

tur 6 sier P at tanta hans fikk et 'helt nytt hus' - noe jeg forstår med en positiv klang. 

Yngves respons til dette viser at han forstår det på en negativ måte, han vil ha igjen 

sitt gamle hus. P viser at han forstår det, men prøver i tur 12 og 14 å igjen vise fram at 

dette kan være noe positivt; tanta hans fikk det akkurat slik hun ville ha det i huset. 

Denne treleddede strukturen finner en ofte i samtaler: A sier noe, B gir en respons 

som viser sin tolkning, og A kommer med en ny ytring som gjør det tydeligere for B 

hva hun mente (Svennevig 2001:78). Slik kan P på en litt forsiktig måte vise fram for 

Yngve at alt ikke er håpløst. 

 

I denne sammenhengen foreslår P å tolke "et helt nytt hus" i en positiv retning. Det 

kan være flere årsaker til at han gjør det: det kan være en ekte og spontan reaksjon, og 

det kan også teoretisk sett være taktisk - en måte å få Yngve til å innrømme at han har 
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tent på. Det siste virker lite sannsynlig ut fra hvordan resten av avhøret foregår; P 

opptrer veldig støttende ovenfor Yngve og er med på å posisjonere Yngve som 

arbeidssom og pålitelig. Mot slutten av avhøret snakker P og Yngve flere ganger om 

hvor fort gjort det er å gå fra et lys på denne måten, og det at Ps tante har opplevd en 

brann kan ses i sammenheng med Ps støttende konklusjon om at dette kan skje hvem 

som helst. 

7.4.2 Ord fra profesjonell og hverdagslig sfære 

En form for nøytralitet er et ideal i avhør, og dette manifesteres blant annet i 

språkbruk, med at politibetjentene bruker "korrekte" uttrykk som hører hjemme i den 

juridiske sfæren. At politiet også kan ha en tendens til å bruke et for vanskelig språk i 

forsøk på å være "korrekte" er påpekt blant annet av Gibbons i boka Forensic 

Linguistics (Gibbons 2003). Han skriver om fenomenet som copspeak, hvor politifolk 

bruker både forvanskede ord og setningsbygning. Et enkelt eksempel på dette er 

hvordan en på engelsk bruker male/female i stedet for man/woman. 

"There is often no propositional reason for using this language, since it is not 
required for precise expression of ideas. Rather it seems to be an attempt to be 
formal that goes beyond what is needed. It may sometimes be an attempt to adjust 
speech to a higher register (…), and to make claims to power and authority." 
(Gibbons 2003:85) 

Gibbons ser altså bruken av vanskelige ord som noe unødvendig, og som noe som har 

sammenheng med et ønske om å framstå som kompetent og med makt. 

 

I mitt materiale finner jeg ikke mange eksempler på direkte copspeak, men jeg finner 

flere eksempler på usikkerhet om hvilken sjargong en kan bruke og hvilken sfære en 

kan hente ord fra. I dette eksempelet fra avhøret av Kristin ser vi at P og Kristin er litt 

usikre på hvilke ord som kan brukes, og hva de egentlig representerer. 

45. KRISTIN, ca 12 minutt 

(Evensen er Kristins venninne, som var vitne til hendelsen.) 
 
(27 SEK, SKRIVING ETTER 15 SEK) 

1. P  em: 
2.   ... ’graden av beruselse? 
(16 TURER HVOR KRISTIN FORTELLER HVA HUN HAR DRUKKET ER KLIPT 
BORT) 
3. (4,0) 
4. Kristin <S (H) å e va ikkje .. overstadig berusa, S> 
5.    va ikkje- (KREMTER)  
6.    følt me ikkje no særlig berusa sjøl heller, 
7. (1,0)  
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8. P   °nei°, 
9. Kristin for e sku på ’jobb dagen etterpå, 
10. (15 SEK SKRIVING) 
11. Kristin sku begynt på jobb klokka åtte om morran så [sei]  
12.    det sæ sjøl at en e rolig, 
13. P            [ja.]  
14.    mm, 
15. (3,5) 
16. P  lettere beruset eller .. beruset? 
17. (3 SEK SKRIVING)  
18. Kristin  <S ja xx (KREMTER) (2,5) S> va nå ikkje sånn  
19.    overstadig nei, 
20.    det va æ ikkje, 
21. (4 SEK SKRIVING) 
22. Kristin følt mæ ikkje særlig berusa heller, 
23.    for æ tåle nå litt større mengda [enn som så] 
24. P             [litt] litt  
25.    beruset? 
26. Kristin <H ja H> 
27. (4,5 SEK SKRIVING) 
28. Kristin <S ho va nå ’over .. berusa, 
29. P  syns du det, 
30. Kristin ja det ’va ho, 
31.    æ hadde lagt merke til ho tidligar på kvelden og,  
32. (4 SEK SKRIVING) 
33. P  fornærmede S> var full? 
34. Kristin ja ho va god i farta ho ja, 
35. P  mm 
36.    ho Evensen da? 
37. Kristin <S ho Evensen ho va: edru, 
38. (3,0)  
39. Kristin om ho drakk nokka ute det tør æ ikkje sei, 
40.    men ho va edru. 
41. P  mm, S> 
42. (5,0) 
43. P  skikkelig full ho Evensen el- nei ho e: 
44. Kristin ho fornærmede. 
45. P  ja? 
46. Kristin  <H ja H> det va ho, 

Uttrykksformen endres her fra Ps svært formelle "graden av beruselse", via Kristins 

"‘overberusa" til Ps "full" og "skikkelig full". Beruselse er en tilstand det er vanskelig 

å komme med presise uttrykk om - med mindre en måler promillen i blodet. Kristin 

og P forsøker å bruke uttrykk som lettere beruset, beruset og overstadig beruset, men 

ender opp med hverdagsuttrykket "skikkelig full". Kristin beskriver den fornærmede 

som "godt i farta", og seinere utdyper hun at fornærmede også sjanglet. Å skulle 

bruke presise og nøytrale uttrykk er altså ikke alltid så enkelt, i og med at den som 

forteller ikke opplevde situasjonen med disse uttrykkene, men med sitt eget 

hverdagsspråk. Kristin viser også at hun tolker disse begrepene på sin egen måte, når 

hun sier at venninna var edru, men ikke ser bort i fra at hun har drukket noe. Dette 

viser at selv de begrepene en kan tro er helt presise, også kan tolkes på ulike måter. I 
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dette tilfellet tilpasser P seg til dette, og lar Kristins uttrykksform bli stående i 

avhørsrapporten. 

 

På samme måte som politiet kan ha en tendens til å vanskeliggjøre språket, hender det 

at også de som avhøres gjør dette.  

"It probably occurs in the speech of witnesses when attempt to adjust their speech 
to legal register, and perhaps also to make claims to the power and authority of 
that register. Unfortunately there is a tendency to overshoot and use an 
excessively elevated style"(Gibbons 2003: 91). 

Ønsket om å framstå som kompetent kan altså gjøre av avhørte velger å bruke ord og 

uttrykksformer som er overdrevent vanskelige. Yngve forsøker gjennom hele avhøret 

å framstille seg selv som hardt arbeidende og ordentlig. Når han forklarer seg om 

saken sin, tyr han noen ganger til uttrykk som kan ses på som overdrevent vanskelige. 

Han forklarer for eksempel at han hadde tent lys i en lysestake som han beskriver som 

i "smijernsutførelse" - noe P foreslår skrevet som "laget av smijern". Yngve starter 

også selv på forklaringa med et veldig formelt uttrykk: 

46. YNGVE, 40 minutt 

1. Yngve  ja sant vi har gått ifra hele-  
2.    asså at he- vi har gått ifra hele stua, 
3.    (3,5) 
4.    for at- ja det e litt rart, 
5.    e e hendelsesfor`løpet, 
6.    ... det det her e jo litt e: .. spesielt da for å  
7.    si det sånn, 

'Hendelsesforløp' er et uttrykk de fleste forbinder med politiet, og når Yngve bruker 

det viser han fram at han kjenner denne sjangeren og slik sett er på like fot med P. 

Yngve leiter seg fram til dette ordet, som kan ses som et kontekstualiseringssignal: det 

skaper rammer for det Yngve nå skal fortelle. Likevel er det ikke nødvendig for 

innholdet at Yngve bruker nettopp dette uttrykket, P vet jo at Yngve skal forklare seg 

om hva som hendte denne kvelden. Slik språkbruk kan dermed virke fremmed, og det 

kan se ut som at den som avhøres ønsker å framstille seg selv som noe han ikke er. 

 

Ord og uttrykk kan skille seg ut både med spesielt profesjonelle assosiasjoner, og 

spesielt hverdagslige assosiasjoner. Noen ganger er P mer spontan og uformell, og da 

kan en risikere å bryte noen etiketteregler, slik P vel må sies å gjøre her: 
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47. YNGVE, ca 28 minutt 

(Yngve forteller hva røykdykkeren har sagt) 
1. Yngve brukte ikkje mykje ’vatn, 
2.    ... [mente han] sjøl.  
3. P      [<H nei H>] 
4.    nei det e no jævli .. [[dritt]] det vet du. 
5. Yngve         [[<H ja H>]] 
6.    så[å:] 
7. P    [du] du påføre huset ’ennå større skada da vet du 
8. Yngve <H ja H> 

Når P bruker et uttrykk som "jævli dritt", distanserer han seg klart fra sin formelle 

autoritetsrolle, og posisjonerer seg igjen som en privatperson som også har opplevd 

lignende ting. Temaet i denne sekvensen - vannskader etter brann - er noe alle kan 

forholde seg til, og det er ikke spesielt personlig og sensitivt. Ps reaksjon er 

representativ for det de fleste mener, og selv om den har fått en svært uformell form, 

oppfattes den neppe som støtende av en på Yngves alder. Ps reaksjon stemmer godt 

overens med at han er støttende for Yngve i hele dette avhøret, og med den uformelle 

og åpne tona P legger opp til i dette avhøret. 

 

Både Yngve og Kristin forsøker å holde seg innafor det de kanskje oppfatter som 

riktig sjanger, men politibetjentene er med på å skape rom for å bruke med 

hverdagslige uttrykk. Særlig i avhøret av Kristin blir dette nødvendig siden hun ikke 

klarer å overføre sitt inntrykk av den fornærmede til formelle betegnelsene om 

beruselse. Å bruke hverdagsuttrykk kan dermed være det som gir en mest mulig 

korrekt forklaring, og posisjonerer det avhørssituasjonen som litt mer ufarlig. En får 

vektlagt at det er den avhørtes forklaring som skal skrives ned, og den skal en ikke 

måtte endre på for å passe inn i politiets/rettsvesenets språkføringer. I tillegg får 

politibetjenten vist seg fram som et likeverdig menneske når de i fellesskap tyr til 

dagligdagse ord og uttrykksformer.  

7.4.3 Latter og digresjoner 

Latter er ikke bare en reaksjon på noe humoristisk, det kan også være en 

høflighetsstrategi og en strategi for å bevare eget og andres ansikt (Rustad 2004). I 

mitt materiale les det ikke mye, men i de aller fleste avhørene forekommer det 

digresjoner - små avbrekk fra forklaringa, og i disse digresjonene er det gjerne en del 

felles latter. 
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Eivind avhøres for to tilfeller av svindel, og at han innrømmer begge tilfellene gjøres 

klart i starten av avhøret. Når han har forklart seg om begge tilfellene spør P på nytt 

om erkjennelse: 

48. EIVIND, 28 minutt 

1. P  e: ska vi se:: 
2.    da xx ferdig med den og, 
3.    (4,0)  
4.    straffskylda einast da, 
5.    <X erkjenne du vel X> straffskyld for det og. 
6. Eivind >‘nei.< 
7. P  . @[@@] 
8. Eivind    [@@] <@`flire ho,@> @@@ 
9. P  [[@@ <@ ja det e nå du som bestemme men e: @> @@]] 
10. Eivind [[@@@@@]] 
11. P  <@ e:: @> 
12. Eivind @@ 
13. P  va vel ikkje så logisk at du ‘ikkje gjor det, 
14.    @[@@] 
15. Eivind  [nei va] vel ikkje det, 
16.       [[@@]] 
17. P  [[@@]] 
18. (2 SEK SKRIVING) 
19. P  ja du e vel interessert i å bli ferdig med det, 
20. Eivind ja: æ e interessert i å bli det e ‘møkka lei heile 
21.    driten, 
22. P  mm, 

Ps spørsmål om straffskyld er mest en formalitet siden Eivind allerede har erkjent 

forholdene og har forklart seg på en måte som gjør det tydelig at han har gjort dette 

med vitende og vilje. Den forventede responsen er et ja, men Eivind svarer i stedet et 

kort og konsist "nei". Det at han svarer så kort markerer at dette er ment som en spøk 

- det bryter blant annet med normen om at en gjerne pakker inn en dispreferert 

respons (Svennevig 1999:78) og P begynner også å le med en gang, og Eivind følger 

på. 

 

Digresjoner og spøking kan ha den funksjonen at det løfter deltakerne ut av de rollene 

de har i den konkrete interaksjonen, og i dette tilfellet gjør det at Eivind for en liten 

periode er den som har initiativet. Som jeg har kommentert tidligere (se kapittel 4) er 

det et ideal at den avhørte skal fortelle i avhøret, og P gir Eivind flere muligheter til å 

ta denne styringa. Det vil han ikke, men i denne spøken tar han styringa. Det er han 

som sier det som framkaller latter både hos P og hos seg selv, og han beholder 

initiativet med å kommentere det faktum at P ler. 
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Sekvensen er likevel ikke lang, og P tar igjen makta raskt: hun begynner å skrive - 

noe som viser fram hennes definisjonsmakt i situasjonen, og hun kommer med en 

forståelsesfull kommentar om at Eivind nok ønsker å få denne saken ut av verden 

snart - noe som viser fram at hun er i en posisjon der hun kan hjelpe han med det. De 

orienterer seg altså raskt tilbake til virksomhetsrollene i avhøret, men denne spøken 

var en mulighet for å løsne på rollene og le litt sammen. 

 

Avhøret av Vilde er et langt avhør som veksler mellom djupt personlige og tragiske 

tema, og en ganske lett tone. Avhøret har en lang oppstartsfase, og her har P spurt 

Vilde om hva slags utdanning hun har. 

49. VILDE, 9 minutt 

1. P  e:m 
2. Vilde hus[morskole] 
3. P     [kor har du] gått .. etterpå? 
4.    husmorskole? 
5. Vilde ja: 
6. P  djæ husmorskole og du da, 
7. Vilde mm @@ 
8. P  jaja <S godt å ha med sæ det og, 
9. Vilde ja æ lært no å lag mat,  
10.   [@@] 
11. P  [ja: ja:] 
12.    mm: 
13. Vilde tre år på gymnas, S> 

P er her i gang med neste spørsmål når han avbryter seg selv og spørrende gjentar 

Vildes svar. Å kommentere Vildes utdanningsvalg på denne måten er ikke Ps 

oppgave, han skal ikke vurdere hennes utdanning, men samle informasjon. Denne 

kommentaren virker også svært spontan, og får Vilde til å le, og også komme med en 

liten kommentar om utdannelsen. Med å kommentere Vildes utdannelse på denne 

måten viser P fram litt av seg selv: han blir overraska over at Vilde har gått på 

husmorskole. Slik blir P som privatperson løftet inn i samtalen, det blir tydelig at han 

også i denne situasjonen er mer enn en avhører. 

 

Det er ikke bare i spøkene at deltakerne har mulighet til å gå bort fra de rollene de har 

ellers i samtalen - i avhøret av Vilde er det P som starter en sekvens om 11.september. 

50. VILDE, 1 time og 30 minutt 

1. P  hørt om flyulykka nedi: USA da? 
2. (1,0)  
3. Vilde  forferdelig. 
4. P  fryktelig te greier, 
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5.    hæ? 
6. Vilde æ satt opp te to i natt æ for [.. xx] 
7. P             [gjor det ja?] 
8.    ja fælt. 
9.    <H ja H> 
10.    fryktelig te hendelse. 
11.    <H ja H> det må æ si. 
12. Vilde ja det e helt forferdelig, 
13. P   helt forferdelig. 
14. Vilde æ æ æ trudd egentlig ikke at det gikk an æ, 
15.    at derre e: bygningan kunne ras helt sammen sånn, 
16.    så tenk på folkan som satt i pas- i passasjerflyan  
17.    da! 
18. P   tenk dæ, 
19. Vilde  og det flyet dæm ikke har funne enno! 
20. P  °ja° 
21. Vilde  som dæm vurdere å skyt ned! 
22. P   ja. 
23. Vilde  å:: herre- nei det e så grusomt. 
24. P   fryktelig te greia. 
25. (1,5)  
26. P   ja det e fælt? 
27. Vilde veit du, 
28.    faktisk så tenkt æ på det æ, 
29.    æ har veldig my problema men i @ i forhold til det  
30.    så e æ [heldig] 
31. P    [JA JA] DU E JO DET, 
32.    TENK DÆ DET, 
33. Vilde ja. 
34. P  mm [en e heldig. .. må sett sine .. e:: e] 
35. Vilde     [må jo må jo tenk- .. sett- tenk litt positivt.] 
36. P  ja. 
37.    en må faktisk det ja. 
38.    når når når en sett sine problemer i forhold til ta  
39.    her så e det, 

(Vilde går videre med å snakke om søstra si) 

Terrorangrepet 11.september var noe som opptok så godt som alle nordmenn, og en 

opplevelse alle hadde til felles. P innleder denne sekvensen etter at han har hatt ei 

skrivepause. Selv om det er P som innleder, er det raskt Vilde som tar over her og blir 

hovedtaler. Det er også Vilde som beveger dem bort fra dette emnet og over på neste.  

 

I denne sekvensen er Vilde og P veldig enige, og veldig samstemte i sin gru over hva 

som har hendt. De tilpasser ordbruken til hverandre; når Vilde i linje 12 sier "helt 

forferdelig", svarer P "forferdelig.", og de støtter hverandres uttalelser. Vilde starter i 

linje 27-30 å sammenligne sin situasjon med ofrene for terroraksjonen, og P støtter 

henne i det. Vilde har tidligere fortalt mange forferdelige historier fra sitt liv, som 

absolutt er grunnlag for å være uenig i det hun sier om at hun er heldig i forhold til de 

som omkom. Denne sekvensen åpner likevel ikke for slikt snakk, her er det enighet er 

målet.  
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Dette utdraget gir også mulighet til å få et perspektiv på Vildes historier, og Vilde får 

vist fram at hun til tross for sin vanskelige situasjon også er opptatt av andres 

problemer. Dette utdraget er det eneste eksemplet i mitt materiale på at det snakkes 

om noe helt utenom saken uten at det knyttes an til noe lokalt (som noe i rommet, en 

lyd eller lignende) eller et tema i avhøret.  

51. KÅRE, 45 minutt 

(20 SEK SKRIVING) 
(DISKETTLYD) 
1. Kåre  her lagres? 
2. P  ja det gjør det. 
3.    @@ må te det og vet du, 
4.    em:: 
5. (6,0) 
6. Kåre  ja det var mange som ... angra på at dem ikke hadde  
7.    gjort det i forrige uke, 
8. (1,5)  
9. P   å si du det? 
10. Kåre  nei det lynte og smalt så fælt her. 
11. P  å ja, [ja var det <X jordslag X> da kanskje.] 
12. Kåre   [og trur du-]  
13. P   [[si du det ja?]] 
14. Kåre  [[<@ trur du det]] gikk mye datautstyr. @> 
15. P  <@ ja gjor det det ja? @> 
16. Kåre  å ho @ 
17. P  si du det ja. 
18.    innpå til dokker eller? 
19. Kåre  nei [det var bare xx xx og området der omkring.] 
20. P      [ikkje? nei. si du det ja,] ojojoj. 
21.    <H ja H> <S veldig kjedelig det .. hvis en har S>  
22.    skrive mykje og s det bare ’forsvinn! 
23. Kåre  telefoner som ble blåst og .. nei det var sinnsykt. 
24. P  hm. 
25.    ja. 
26.    °ja det var på torsdagen det kanskje?° 
27.    °torsdag° 
28. Kåre  °x° 
29. P  °ja° 
30.    °da ringt æ hjem sjø xx [det va et] ufyselig vær.° 
31. Kåre                          [°<@ xx @>°] 
32. (3,0) 

(P går videre med det de snakket om før skrivepausa.) 

Dette er et eksempel på local sensitivity (Norrby 1996:150); en bruker noe i den 

umiddelbare fysiske omgivelsene som samtaleressurs. Kåre kommenterer diskett-

lagringslyden som kommer fra datamaskina, og etter ei lita pause assosierer han i linje 

6/7 videre til noe han regner med at han og P begge kjenner til: at det har vært 

tordenvær som har ødelagt mye datautstyr. Etter nok ei lita pause svarer P på dette i 

linje 9, og åpner dermed for å snakke litt om dette. De skaper en kort sekvens om et 
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tema som ikke har noe med avhøret å gjøre, men som er en liten digresjon om et kjent 

problem. P og Kåre samarbeider om å avslutte temaet - digresjonen "tørker ut" med 

kortere ytringer og lavere volum. 

 

Slike utenomsnakk-sekvenser være "pusterom" hvor deltakerne kan slappe litt av og 

konsentrere seg om noe annet. Temaene er ufarlige og uviktige for hovedtemaet i 

avhøret, det er det samarbeidet i snakket som er viktig. Begge deltakerne får være mer 

privatpersoner, og de får vist fram andre sier ved seg selv, og de kan få løftet fram 

ting de har til felles.  

7.5 Avslutning 

For å gå tilbake til utgangspunktet: Vi kan ikke ikke ha en relasjon med en vi 

samhandler med - hvordan vi sier noe, hvilke tema vi tar opp og hvordan vi henvender 

oss til hverandre er bevisste eller ubevisste måter for å bygge relasjoner og for å skape 

hverandres selv. Jeg har valgt å kalle dette for relasjonsarbeidet i avhørene.  

 

Slikt relasjonsarbeid foregår både implisitt og eksplisitt. Når P snakker med Reidar 

om hvem Reidar ”egentlig er”, er det en måte å posisjonere Reidar på som er ganske 

eksplisitt. P skaper et bilde av Reidar som er en slags kontrast til Reidars venner. 

Dette kan fungere både som en tydeliggjøring av at Reidar i dette avhøret skal snakke 

for seg selv, og må ta ansvar for det, og det kan fungere mer langsiktig som en måte å 

få Reidar til å se at han har en identitet som ikke bare er knytta til hvem han er 

sammen med, men også til hvem han er. 

 

Mer implisitt arbeid med relasjoner finner vi for eksempel i alle de tilfellene der 

politibetjenten lytter og tar den avhørte på alvor. Her tematiseres ikke den avhørte, 

men gjennom å for eksempel anerkjenne den avhørte som samtaledeltaker viser 

politiet på en forsiktig måte at den avhørte er en person som fortjener å bli hørt, og at 

politiet faktisk hører. Dette har også både en funksjon i avhøret og mer langsiktig: i 

avhøret gjør det kanskje at den som avhøres føler seg trygg, og dermed tør å fortelle 

mer; på lang sikt kan det gjøre at den avhørte får et godt forhold til politiet. 

"Likaså att tydligt våga visa att man som förhörsledare har känslor och vågar 
reagera, dvs att man visar att man tar in det man hör, att man blir berörd, att 
man ger tillbaka det man tror sig ha förstått och att man bekräftar och 
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värdesätter det man fått höra. På så sätt visar man en mänsklighet och öppenhet 
vilket främjar skapandet av en personlig och förtrolig relation" (Christianson 
et.al 1998:59). 

Det å være personlig kan altså også være en måte å vise at en lytter. Å være lyttende 

og tilstede er viktig for å skape trygghet og en samtale der den som avhøres klarer å få 

sagt det hun vil si. 

 

Relasjonsarbeid og arbeid med samtaleklima går over i hverandre. Samtaleklima 

handler om hvordan tonen og stilen i samtalen er - hvor åpen samtalen er for nye 

innspill, for uenighet, for latter, for alvor og så videre. Dette henger jo igjen sammen 

med relasjonene: en samtale mellom gode venner har gjerne en annen stil enn en 

samtale mellom fremmede. I avhørene er dette litt forskjellig. Avhørene bærer i aller 

høyeste grad preg av å være samtaler med en agenda: begge deltakerne fokuserer mye 

mot det samtalen skal binge fram. Men i små deler kan de ta seg tid til å bryte med det 

målfokuserte, og snakke om for eksempel aktuelle nyheter eller metakommentarer til 

avhøret (som i avhøret av Eivind). Disse digresjonene viser fram at det er rom for 

ulike typer snakk i avhøret. 

 

Dette kapittelet kan kanskje virke idylliserende siden jeg viser fram mange eksempler 

på at politibetjentene er opptatt av å samarbeide og å bygge positive relasjoner. 

Samtidig har jeg også forsøkt å vise eksempler på at politibetjenten ikke fokuserer på 

relasjonene og samtaleklimaet, men på selve avhøringen. Politibetjenten har et 

kommunikativt dilemma i avhøret: hun har ansvar både for å avhøre og for å skape et 

godt samtaleklima. Fokuserer P for mye på selve avhøringen, kan samtaleklimaet bli 

lidende, og gjøre at den avhørte ikke vil/tør gi så mye informasjon som hun ellers 

kunne kommet med. Fokuserer P for mye på samtaleklimaet, kan det bli vanskelig å 

samtidig være taktisk og presis. P må altså finne et kompromiss, en balanse mellom 

disse to oppgavene. Kunnskap om avhør kan dermed ikke bare handle om taktikk og 

avhørsformaliteter, det må også handle om personer, identiteter og relasjoner.  
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8 Sammenfatning 

I denne oppgava har jeg gjort en samtaleanalyse av politiavhør. Basert på en dialogisk 

forståelse av hvordan mennesker samtaler og samhandler, har jeg studert hvordan 

deltakerne bygger opp samtalene og sammen skaper mening, forståelser og relasjoner. 

Dette har jeg forsøkt å se i sammenheng med at avhør er en bestemt virksomhet, med 

mer eller mindre klare mål, roller, tema, oppbygninger og regler.  

 

I dette siste kapittelet vil jeg drøfte hva materialet mitt kan si om 

samtalevirksomheten politiavhør. Jeg vil også se på generaliserbarheten i resultatene, 

og på hva slags videre forskning denne studien og dette materialet kan peke mot. 

8.1 Om denne studien 

Dette er en kvalitativ undersøkelse, som ikke har som ambisjon å si hvordan avhør i 

Norge er, men den sier noe om hvordan de kan være. Alle samtaler er 

kontekstavhengige, og de må derfor forstås i sin sammenheng. De avhørene jeg har 

studert er spesielle, og det vil også alle andre avhør være. Det går an å skille ut noen 

element som er typiske i mitt materiale - og som kan gi grunn til å tro at avhør med 

andre grunntrekk vil være annerledes. 

 

Disse avhørene foregår i en liten by, hvor alt tyder på at politiet har god oversikt over 

hva som foregår. Dette gir seg utslag i et kontrollaspekt: politiet vet hvem som er 

hvem, og kjenner til hva folk driver med. De små forholdene kan også bidra til 

nærhet: en nærhet som gjør at deltakerne i avhøret har mange "ufarlige" tema å ta av. 

Politibetjentene kan for eksempel være med på å diskutere hvor du kan få kjøpt god 

mat eller hvor det er fint å bo. I større byer kan det være vanskeligere å ha samme 

oversikt over folk og hendelser, og en har kanskje ikke så mange felles 

referansepunkter utafor avhørssituasjonen. 

 

Avhørene i dette materialet preges ikke av et tidspress: stort sett er atmosfæren 

avslappa, og en tar den tiden en trenger. Slik behøver det selvsagt ikke alltid være: 

større arbeidspress kan gjøre at en må prioritere å få avhørene til å gå unna fortere. 

Det kan for eksempel føre til at framdriften i avhøret blir mer styrt av politibetjenten. 
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God tid gir mulighet til å snakke om ting som ikke er direkte saksrelevante, og til at 

politibetjentene kan være tjenesteytende og sosiale. 

 

Typen kriminalitet er også relevant for hvordan avhørene foregår. En kan se for seg at 

vanskeligere saker som krever et høyere presisjonsnivå og mer nøyaktig kjennskap til 

lovverk gjør avhøret mer teknisk og fjerner noe av flyten. Enkelte saker kan også 

gjøre det vanskelig for politibetjentene å være profesjonelle og nøytrale; for eksempel 

om en politibetjent er involvert som siktet eller offer. 

 

Et aspekt som allerede er tatt opp i starten av kapittel 5, er det at disse avhørene blir 

tatt opp på bånd. En kan tenke seg at vissheten om at det gjøres opptak styrer 

oppførselen til både politibetjenten og den som avhøres. De avhørte får ikke mye 

informasjon om hva opptakene skal brukes til, men politibetjenten er nok klar over at 

opptakene kan brukes av andre enn det aktuelle politikammeret - for eksempel til 

forskning. Et grunnleggende "problem" i samtaleanalyse er at samtaleforskere ønsker 

å se/høre hvordan noen samtaler når de ikke blir observert (Norrby 1996:33). Om 

avhør som ikke blir tatt opp er annerledes enn de som er tatt opp, er vanskelig å få 

svar på. Men med innføring av lydopptak som standardprosedyre, vil opptak etter 

hvert bli det forventede og normale i avhør, og en vil få flere muligheter til å studere 

avhør. 

8.1.1 Generaliserbarhet 

I denne undersøkelsen har jeg forsøkt å finne fram til eksempler fra avhør som er 

tydelige og typiske. Med å vise fram eksempler på hvordan avhør kan gjøres, håper 

jeg å gi rom for refleksjoner hos avhørere som leser dette, og som kan kjenne igjen 

tema, strategier, samtalestiler og problemer. Dette kan være et grunnlag for diskusjon 

og refleksjon omkring egne erfaringer, og hvordan en selv er som avhører. 

 

Analysekapittelet om rapportskriving har også en annen type generaliserende verdi. 

Rapportskrivingens betydning for avhøret er diskutert i politiet, og det er endringer på 

gang. I mitt materiale viser jeg hvordan rapportskrivingen har noen fordeler for 

avhøret. Om en organiserer avhørene på nye måter, kan en ikke se seg blind på 

fordelene med den nye metoden. En må også ha et bevisst forhold til hva en mister. 

Dette kapittelet kan vise fram noe av dette, og kan være grunnlag for diskusjoner om 
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hvordan en kan klare å føre med seg det beste fra en gammel metode inn i en ny. Jeg 

kommer også tilbake til dette temaet helt til slutt i dette kapittelet. 

 

Analysene mine har også en generaliseringsverdi i forhold til andre typer 

institusjonelle samtaler. Materialet mitt passer ikke alltid inn i bildet av politiavhør 

som veldig asymmetriske samtaler, og kan derfor være med på å nyansere dette bildet, 

og bildet av institusjonelle samtaler i sin helhet. Varianter over rapportskriving skjer i 

mange typer institusjonelle samtaler, og kunnskap om hvordan den parallelle 

skriveprosessen påvirker samtalen kan også være overførbart. 

8.2 Oppsummering av analysene 

Jeg vil nå gå tilbake til problemstillingene mine for å oppsummere funnene i hvert av 

analysekapitlene. 

Kapittel 4:  

• Hvordan avhørene er oppbygd, og hvilke faser består de av? 

Det finnes modeller for hvordan avhør skal bygges opp, og avhørene i mitt materiale 

er ikke ulike disse modellene. Hva som må være med i avhøret er også grunnet i 

lovtekst - avhøret skal oppfylle visse krav som gjør at innholdet til en viss grad er 

bestemt på forhånd, og dette gjør at en kan skille ut ganske klare faser i avhørene.  

 

Selv om avhøret har forhåndsdefinerte tema og faser, fins det også variasjoner. 

Rekkefølgen på det som tas opp, og hvor lenge en snakker om de ulike temaene kan 

variere en hel del. En kan altså si at det fins en klar agenda for avhørene, men at 

denne ikke alltid realiseres som en fast, sekvensialisert fasestruktur. 

 

Det er politibetjenten som best kjenner reglene for hva et avhør skal inneholde, men 

en kan i materialet mitt også se at den som avhøres kan ta initiativ til nye faser. Særlig 

gjelder dette for forklaringsfasen og informasjon/rådgivningsfasen. Forklaringsfasen 

er kanskje den folk mest forbinder et avhør med, og det kan forklare hvorfor den som 

avhøres tar initiativ til å starte forklaringa si. At informasjon og rådgivning kan være 

en del av et avhør finner en ikke i modellene for avhør, men denne fasen forekommer 

i alle avhørene i mitt materiale. Det viser at avhøret ikke bare er politiets arena for å 
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hente inn informasjon - den som avhøres bruker også avhøret til dette, og 

politibetjenten gir rom for det. 

Kapittel 5: 

• Hvordan blir avhørssamtalen påvirket av at rapporten skrives underveis?  

• I hvilken grad blir rapporten samskapt av begge deltakerne? 

Jeg har her forsøkt å vise at rapportskriving kan være en ressurs i samtalen. 

Politibetjentenes stadige henvisninger til at de skriver, og deltakernes diskusjoner om 

formuleringer, kan hjelpe begge deltakerne i avhøret til å holde fokus på det avhøret 

skal resultere i. Rapporten viser fram hva som er institusjonelt relevant. I avhøret av 

Vilde skriver P inn mye av informasjonen om Vildes liv i rapporten, og han viser 

dermed at han mener at dette er relevant. I de andre avhørene kommer slikt 

informasjon i svært liten grad med i rapporten. 

 

Rapporten kan også sies å utgjøre en tredje part i samtalen: institusjonen. Den kan 

dermed hjelpe til med å skille mellom politibetjenten og institusjonen, for eksempel 

når politibetjenten både skal være forståelsesfull og vennlig, men også må kreve klare 

svar på vanskelige spørsmål. Avhøreren kan da ”skylde på” rapporten, og tydeliggjøre 

at dette er informasjon som må med i rapporten, det er ikke noe hun selv ønsker å 

terpe på. 

 

I mitt materiale kan en også si at rapportene i stor grad er samskrevet. Den som 

avhøres er opptatt av formuleringer og ordvalg, og tar mye ansvar for at rapporten 

skal bli slik hun ønsker det. Politibetjentene åpner også for at det skal være mulig å ta 

et slikt ansvar, for eksempel med å lese opp hva de skriver underveis i avhøret, og 

med å spørre når de er usikre på hvilke ord som kan brukes. 

Kapittel 6: 

• Hva slags typer snakk er det plass til innafor rammene av et avhør? 

De som avhøres etterspør gjerne informasjon, og noen ganger også klare råd om hva 

de bør foreta seg. I denne analysedelen har jeg forsøkt å vise hvordan de som avhøres 

viser at de kjenner avhørets institusjonelle rammer, samtidig som de prøver å strekke 

på disse rammene for å få de rådene og den informasjonen de behøver. Informasjons- 

og rådgivningssekvensene tydeliggjør ofte rammene for avhøret fordi både 
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politibetjenten og den avhørte viser fram at de har forståelse for at det de nå sier og 

gjør er litt utenfor det avhøret "egentlig" skal handle om. Samtidig viser de at 

rammene er dynamiske og fleksible og noe er forhandler om. 

 

Rådgivningssekvensene var ikke noe jeg forventet å finne i avhørene, blant annet 

fordi de ikke finnes i modellene for hvordan avhør bør gjennomføres. At rådgivning 

likevel forekommer utvider perspektivet på institusjonen; det sier noe om at politiet 

også har en tjenesteyter-funksjon som de som avhøres vet å benytte seg av. Dette 

viser også at avhøret ikke er så asymmetrisk som en kanskje skulle trodd: hvis den 

avhørte lurer på noe og trenger råd, så kan hun be om det, og hun får svar. 

 

Grensen mellom informasjon og rådgivning kan være utydelig, og jeg forsøker også å 

vise blant annet at politibetjentene (bevisst eller ubevisst) kan forkle sin rådgivning 

som informasjon for å få de resultatene og svarene som politiet anser som 

hensiktsmessige for videre saksgang.  

Kapittel 7: 

• Hvordan er samtaleklimaet i avhøret? 

• Hvordan bygges relasjoner mellom den som avhører og den som avhøres? 

Disse spørsmålene er overordna spørsmål som for så vidt er et tema for hele oppgava, 

men i særdeleshet det siste analysekapittelet. Jeg har vist at samtaleklimaet stort sett 

er preget av en vennlig og åpen tone, og at en i avhøret kan ta i bruk samtalestiler som 

en kanskje vil forbinde med mindre institusjonaliserte samtaler.  

 

Jeg har forsøkt å vise at deltakerne i avhøret jobber med relasjoner på ulikt vis. 

Relasjonsarbeid er implisitt i all kommunikasjon, og gjennom latter, digresjoner og 

spontane, personlige responser blir avhøret åpent og avslappet. Eksplisitt arbeid med 

relasjoner og med å konstruere hverandres selv finnes også: politibetjentene kan åpne 

for å snakke om hvordan den som avhøres har det, og om ”hvem” den avhørte er. 

Dette kan knyttes opp mot et forebyggende formål for avhøret: politiet jobber 

forebyggende i de fleste situasjoner, og kan også ta med seg dette til avhøret.  

 

Direkte mistro uttrykkes bare i avhøret av Reidar, men den tidvis strenge avhørsstilen 

i deler av dette avhøret dempes av at politibetjenten i andre deler av avhøret er mer 
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avslappa og personlig, og blant annet snakker om Reidars positive sider og diskuterer 

utdanning og jobb og lignende med han. 

8.3 Samtalevirksomheten politiavhør 

Jeg har analysert med tanke på hva slags samtalevirksomhet politiavhøret er, og skal 

nå forsøke å drøfte hva materialet mitt kan bidra med i forståelsen av denne 

virksomhetstypen. 

8.3.1 Hovedtema 

I mitt materiale kan en skille ut to hovedtema: saken (hendelsen den avhørte er 

mistenkt/siktet for) og personen (hvem er den avhørte). Når det for eksempel er store 

forskjeller i hvilke faser som er med, og hvor lange de ulike fasene er, kan dette ha 

sammenheng med hva som er hovedtemaet.  

 

Avhørene av Kristin, Terje, Eivind og Kåre er svært saksfokuserte. Her er fasene med 

forklaring og spørsmål om straffskyld og lignende de dominerende. I avhørene av 

Vilde, Yngve og Reidar er fokuset mer retta mot de avhørte, og for eksempel hvordan 

de har kommet opp i denne situasjonen, eller hvordan de skal komme seg ut av den.  

 

Avhørene skal framskaffe relevant informasjon, men hva slags informasjon som er 

relevant kan være ulik fra sak til sak. Politibetjenten som avhørte Vilde vurderte 

hennes livshistorie som relevant for denne saken, mens politibetjenten som avhørte 

Eivind ikke mente at Eivinds positive initiativ var relevant. Jeg kan ikke si om dette 

skyldes forskjellige politibetjenters ulike vurderinger, eller om det skyldes at sakene 

er ulike. Det disse eksemplene viser, er at avhør er unike samtaler som ikke følger et 

standardformular: Hva som er mest relevant og interessant i et avhør er ikke gitt på 

forhånd, men avhenger blant annet av hvem den avhørte er og hvilke begrunnelser 

hun eller han har for det som har skjedd. Politiavhørets hovedformål om å få en 

forklaring om en aktuell hendelse kan altså gi ulike temautviklinger og fokus.  

8.3.2 Formål 

”Også politiarbeid er et komplekst system, ikke i et teknologisk, men i 
menneskelig forstand. Politiet står overfor delikate avveininger av forholdet 
mellom mål og midler og møter tvetydige signaler. Politiet forventes på den ene 
sida å gjøre noe med det som kalles kriminalitet. På den annen side skal politiet 
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ivareta rettsstatsidealet, trygghet og rettferdighet" (Finstad 2000:327-328). 

I avhørene kan en finne spor av flere typer formål. Først og fremst finner en målet om 

å skaffe fram solid informasjon og en versjon den avhørte er villig til å stå fast ved - 

presentert gjennom avhørsrapporten. Dette målet styrer avhøret i stor grad. Men i 

tillegg til det kan en finne andre formål, som knytter seg til at avhøret er et møte 

mellom politi og samfunnsmedlemmer, og et møte som har innvirkning på denne 

relasjonen.  

 

Linda Jönsson (1988) skriver om hvordan avhørerne sier at de selv oppfatter at de har 

en ”sosialarbeider-funksjon” (kurator) og en oppdragende funksjon i avhørene, i 

begge tilfellene tar altså politibetjentene et slags ansvar for den de avhører, enten ved 

å være lyttende og støttende, eller ved å være oppdragende. Hennes materiale er 

kanskje mer entydig og sakene er mer like hverandre enn sakene i mitt materiale, men 

jeg finner også spor av dette, og jeg finner blandinger av de to funksjonene. Jeg velger 

å se dette som en del av politiets overordnede forebyggende formål. 

 

I avhørene som har personen som hovedtema finner en flere eksempler på at 

politibetjentene hjelper den avhørte med å finne positive ting i vedkommendes 

livssituasjon, fokuserer på hvilke muligheter vedkommende har. I avhøret av Vilde 

forsøker P å fokusere på at Vilde har en god utdanning å falle tilbake på, i avhøret av 

Reidar råder P Reidar til å ta en utdanning eller få en jobb, og i avhøret av Yngve er P 

opptatt av å fokusere på hvordan Yngve og familien skal bygge opp huset på nytt og 

komme seg videre.  

 

I avhøret av Vilde blir det også en helt konkret diskusjon om begrepet kriminell - når 

Vilde omtaler seg selv som kriminell, protesterer P på dette. Han presiserer at hun har 

gjort noe straffbart, men at det ikke betyr at hun er kriminell. En kan si at P her 

forsøker å distansere Vilde fra en sosial rolle som kriminell. Det fører ikke noe godt 

med seg å definere Vilde som kriminell, P er mer opptatt av å få Vilde til å ordne opp 

i problemene sine. Også i avhøret av Kåre spør P mot slutten om hvordan Kåre har 

det, og Kåre griper den anledningen til å snakke mye om hvor vanskelig dette er for 

ham. P lar ham få snakke, og viser også sympati og medfølelse.   
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Politibetjentene viser altså i flere av avhørene at de bryr seg om den som avhøres, ut 

over den hendelsen personen avhøres for. Å ha et godt forhold til publikum er viktig 

for at politiet skal få gjort jobben sin. Den som i ett tilfelle avhøres som mistenkt eller 

siktet, kan neste uke bli involvert i en helt annen sak. Politietatens overordende formål 

om å forebygge og om å skape gode relasjoner er dermed relevant også her. Med å 

bruke tid på å vise de avhørte hvilke muligheter de har og å gi gode råd er politiet med 

på å forebygge at vedkommende skal bli en gjenganger. Med å være vennlig og 

forståelsesfull bygger politiet en relasjon som kan bli viktig i framtida. 

8.3.3 Politiavhøret som samtalevirksomhet - og hybrid? 

Alt i alt er avhørene målstyrte virksomheter, som har skrivingen av rapporten som et 

hovedmål som påvirker samtalens gang og oppbygning. Avhøret formes også etter 

hovedpunktene som må være med: den avhørte skal få vite sine rettigheter, det skal 

komme en forklaring, den avhørte må ta stilling til visse ting (erkjennelse, dom i 

forhørsrett, konfliktråd, straffskyld osv), og rapporten skal vedtas.  

 

Samtidig som avhøret er målstyrt, kan det også være uformelt og åpent. Kanskje kan 

det være begge deler fordi de avhørte også er med på det målstyrte - de forstår at 

rapporten må skrives og hva slags innhold et avhør må ha. Dette syns best når avhøret 

nesten bryter sammen: Vilde snakker ofte langt ut over det som er fokus, og bruker 

mye tid på ting politibetjenten ikke kan hjelpe henne med. Da tar politibetjenten 

styringa, og forsøker å tvinge avhøret tilbake til en dagsorden. Men også i dette 

avhøret har deltakerne tid til korte digresjoner og personlige responser - det er når det 

tar for lang tid eller blir for mye gjentakelser at politibetjenten viser sin makt i 

avhøret. 

 

Dette understreker at avhøret er en institusjonell samtale, en samtale som både 

forholder seg til og skaper en institusjon. I sine ytringer viser deltakerne at de 

forholder seg til rammene for avhøret, og med sine forsøk på å strekke på disse 

rammene, videreutvikler de disse rammene og institusjonen. Når politibetjentene 

framstår som personlige og engasjerte, er det med på å utvikle hvordan institusjonen 

politiet forstås; særlig tydeliggjort gjennom Vildes forsiktige kompliment: "ho Heidi 

sa at du va grei". 
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Analysene mine, særlig i kapittel 6 og 7, viser at avhørene ikke er like i stil og tone. 

Det er variasjoner innad i avhørene, og det er variasjoner mellom avhørene. Noen 

avhør handler bare om hendelsen, og er sånn sett ganske upersonlige, mens andre har 

mange tema og kan være ganske springende. Noen følger fasemodellen så godt det lar 

seg gjøre, i andre avhør er det på det nærmeste umulig å skille ut klare faser. I noen 

avhør er det politibetjenten som styrer det meste, men også der kan deltakerne ta 

andre roller og nærme hverandre på nye måter. 

 

Og slik kan vi holde på i evigheter. Ett avhør er ikke likt et annet, og ofte er det heller 

ikke likt seg selv. Det er plass til mye innafor avhørets rammer. 

 

I metodekapittelet diskuterer jeg hva en bør kalle deltakerne i avhøret. Jeg skriver at 

jeg vil bruke personnavn om de avhørte, blant annet for å presisere at deltakerne er 

mer enn det virksomhetsrollen kan tilsi. Både politibetjenten og den som avhøres 

deltar i løpet livet i mange andre typer samtaler og interaksjoner, og disse bærer de 

med seg, også i avhøret. Når P i avhøret av Vilde helt uten forvarsel nevner 

11.september-ulykka (se s. 121), viser det at P ikke bare er politimann som 

konsentrerer seg om Vildes sak, han er også et menneske som har sett og blitt sjokkert 

over den hendelsen. P opptrer ikke utelukkende som politibetjent og avhører gjennom 

hele avhøret, og i dette eksempelet er det at han og Vilde har opplevelser og meninger 

til felles som tydeliggjøres. 

 

Avhøret har altså, som alle andre samtaler, spor av flere samtaletyper i seg. Linell 

bruker begrepet hybrid om samtalevirksomheter som har innslag fra flere 

virksomhetstyper (Linell u.a.:5.34.3). Fokuset på hybriditet forstås kanskje best når en 

ser det i forhold til begrep som virksomhetstyper og institusjonelle samtaler. Disse to 

siste begrepene kan gi assosiasjoner til noe avgrenset og klart innrammet, og 

hybriditetsbegrepet kan være en måte å ”åpne” det avgrensede på. Linell skriver 

"[…]samtalstyper och verksamheter, och mer allmänt institutioner och 

samhällssektorer, ses mindre som inramade kulturer och mer som gränsöverskridande 

möten" (op.cit.5.34.4.). Et avhør er altså ikke (bare) en på forhånd bestemt 

virksomhetstype med klare rammer og regler. Det er et møte som forholder seg til 

virksomhetstypen, men som også blir som det blir på grunn av stedet det foregår, 
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tidspunktet, og hvem deltakerne er, hvordan de kjenner hverandre, deres tidligere 

erfaringer og kunnskap, og så videre. 

 

Jeg har tidligere skrevet om at avhøret har flere formål som gir seg utslag i 

kommunikative dilemma for avhøreren. Politibetjentene må gjøre kompromiss og 

finne en balansegang mellom de ulike oppgavene han har i avhøret. Dette et aspekt 

ved samtaler som gjør at de får hybrid-trekk. I mitt materiale finner vi dette tydelig i 

avhøret av Vilde, hvor P noen ganger fokuserer klart på å avhøre og på det direkte 

saksrelevante, mens han andre ganger fokuserer på å være et medmenneske som tar 

inn over seg det Vilde forteller. 

8.3.4 Oppsummering: avhørets komplekse oppgaver 

Mine analyser viser at det er mer som foregår i et avhør enn å utrede et lovbrudd. 

Selvsagt (og kanskje først og fremst) skal den avhørtes versjon av hendelsen komme 

fram, og dette skal være en versjon som den avhørte skal kunne stå fast ved. I tillegg 

skal denne versjonen sammenfattes i en rapport. Rapporten skal være relevant og 

gyldig i forhold til regler og normer for hvordan slike rapporter skal se ut, hva de skal 

inneholde og hvilken jobb de skal gjøre, og forklaringa må derfor tilpasses dette. 

Videre er det sentralt i avhøret å ta vare på den som avhøres. Politibetjenten skal 

skape et godt og trygt samtaleklima som gjør at den som avhøres både ønsker og tør å 

fortelle mest mulig, og dette gjøres blant annet gjennom å interessere seg for personen 

og for hvem vedkommende er også ut over den saken hun avhøres for. Det som 

foregår i det enkelte avhøret har også betydning for mer enn bare denne ene 

situasjonen. I avhøret bygges en relasjon som deltakerne tar med seg videre, og som 

på lengre sikt og i større format påvirker relasjonen mellom politi og publikum. 

Politiet er avhengig av tillit fra samfunnet for å kunne gjøre jobben sin, og et avhør er 

et av mange møter hvor denne tilliten både kan bygges og brytes ned.  

8.4 Veien videre 

Jeg startet denne oppgava med å skrive at det er gjort lite forskning på norske 

politiavhør. Denne oppgava er et bidrag til å øke oppmerksomheten, men det er et 

ganske lite bidrag, og fra ett fags synsvinkel. Politifolk, psykologer, kriminologer, 

jurister og andre som også jobber med politiavhør ville sett andre ting enn det jeg har 
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sett i dette materialet, og tverrfaglig forskningssamarbeid ville helt sikkert kunne 

generere mye spennende kunnskap om avhør. 

 

Mitt materiale omfatter få avhør, og alle er hentet fra samme sted, i ganske små saker. 

Dette begrenser mulighetene til å generalisere fra denne studien. En undersøkelse som 

henter inn mer og "bredere" materiale vil kunne vise fram mer variasjon, og hvordan 

variasjonen samsvarer med bakgrunnsfaktorer som type sak, by/bygd, alder på de 

involverte og mye annet. Fra min studie kan en se flere aktuelle forskningsoppgaver, 

og jeg vil nevne to veier videre som jeg syns er spesielt spennende, og som jeg tror 

ville være interessante for politiet og rettsvesenet. 

Rammene for avhøret, og politibetjenten som tjenesteyter 

I dette prosjektet har jeg ikke hatt tid til å intervjue politibetjenter om deres tanker 

omkring avhør. Det er spesielt ett tema i oppgava mi som jeg gjerne ville diskutert 

med ”praktikerne” - rådgivningssekvensene. Jeg syns det er svært interessant at 

politibetjenten i avhøret av Terje er med på å diskutere med Terje om han bør 

erkjenne straffskyld, og at politibetjenten i avhøret av Reidar faktisk slår opp i Gule 

Sider for å finne gode forsvarsadvokater, og diskuterer med Reidar hvem som er 

flinke. Hvorfor er politibetjentene så ”service-innstilte”? Hva slags ansvar føler de for 

personen de avhører? Politiet framstilles ofte som den som skal ”fange tyvene”, slik at 

de kan straffes. I disse tilfellene tar også politiet på seg en rolle som hjelpere, for å 

sørge for at ting ikke blir vanskeligere enn de må for personene de avhører. Politiets 

jobb er jo å etterforske - å finne ut hva som har skjedd. Men om det er politiets jobb å 

anbefale gode forsvarere, er jeg mer usikker på. Ytterligere undersøkelser av hvordan 

politifolk kan være tjenesteytere i en avhørssituasjon, og hva de selv tenker om dette, 

kunne være spennende. Det er også relevant i en slik sammenheng å se på hva de 

lærer om dette på politihøgskolen. 

Avhøret og rapporten 

Hvordan avhørsrapporten skal skrives er i endring. Når flere og flere avhør tas opp på 

lyd eller video, blir det mulig å endre på den gamle praksisen med å skrive rapporten 

underveis. En kan for eksempel heller bare lage sammendrag av avhørene, og bruke 

lydopptaket videre i saken, og det er mulig å ha sivilt ansatte som skriver rapporten på 

bakgrunn av lydopptaket - enten som en transkripsjon ord for ord, eller i 
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sammendragsform slik som nå. Hvilken betydning har dette for avhøret, og for 

rapporten?  

 

Når rapporten skrives underveis i avhøret, diskuterer deltakerne formuleringer og 

begrepsbruk, og den som avhøres får tid til å finne en uttrykksmåte hun er fornøyd 

med. Hvordan vil det fungere hvis rapporten ikke er tilstede i avhøret? Vil en avhørt 

tørre å protestere på et lydopptak brukt i en rettssak, og si "det var ikke sånn jeg 

mente det"? Og hvilke muligheter gir det å slippe å skrive rapporten underveis: vil det 

kunne gi en samtale som flyter bedre, og hvor politibetjenten har mer mulighet til å 

være taktisk og til å høre bedre etter hva den avhørte sier?  

 

Det er i denne sammenhengen også relevant å spørre om hva en rapport skal være. I 

mitt materiale jobbes rapporten fram gjennom hele avhøret: forklaringa skapes 

underveis. Alt som kommer fram i avhøret er ikke med i rapporten, og det er heller 

ikke meninga - rapporten skal være en konsentrasjon av forklaringa, og den skal bare 

ha med det som er relevant. Når vi har sett hvor mye det i mitt materiale snakkes om 

andre ting enn selve forklaring: kan en dialogutskrift eller et sammendrag da erstatte 

den tradisjonelle rapporten? Og kan en tredjeperson, for eksempel en sekretær som 

ikke var tilstede under avhøret, vurdere hva som skal inngå i selve forklaringa, og hva 

som bare var redskap for å komme fram til denne? 

 

Slik jeg ser det er det vanskelig å se hva som er den mest hensiktsmessige måten å 

gjennomføre avhør på, og en må alltid være klar over at alle metoder har både fordeler 

og ulemper. Mer kunnskap om dette kan gjøre det lettere å ta med seg fordelene fra en 

metode over til en annen. 
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