Øker sedelighetskriminaliteten?

Dag Ellingsen og
Siw Beate Lilleaas

Tar liten plass i kriminalitetsbildet

Grove sedelighetslovbrudd tar ofte
stor plass i mediebildet, men i kriminalstatistikkens tallrekker utgjør
de et mer beskjedent innslag. Av
nær 320 000 anmeldte forbrytelser
i 1998 var drøyt 3 100 sedelighetsforbrytelser. Blant etterforskede
forbrytelser samme år, utgjorde
sedelighetsforbrytelsene litt under
1 prosent.
Dette betyr selvfølgelig ikke at sedelighetslovbrudd er ubetydelige.
Flere sedelighetslovbrudd, slik som
voldtekt, voldtektsforsøk eller incest, blir regnet blant de groveste
lovbruddene som blir begått. Blandingen av vold og angrep på offerets seksualitet gjør forbrytelsene
særlig krenkende.
De store mørketallene...

Svært viktig er det også at det er
grunn til å tro at mørketallene ved
sedelighetslovbrudd er høyere enn
ved andre typer lovbrudd. For hvert
registrerte sedelighetslovbrudd, vil
det sannsynligvis være et stort
antall lovbrudd som ikke blir kjent
for strafferettsapparatet. Det er
ikke gitt at det særlig er de minst
grove lovbruddene som ikke blir
anmeldt.

Spørsmålet kan virke rart. I 1977 ble det etterforsket 813 sedelighetslovbrudd, mens politiet
i de to siste årene har avsluttet etterforskningen av rundt 3 000-4 000 saker årlig av samme
type. Bare i løpet av de siste ti årene har antallet etterforskede lovbrudd blitt mer enn doblet. Men mørketallet er stort og feilkildene er
så mange, at spørsmålet kan være på sin plass.
Men hvor interessant er egentlig spørsmålet?

Vi har ikke løpende offerundersøkelser der vi spør folk om de har
vært utsatt for sedelighetslovbrudd,
slik vi har det i levekårsundersøkelsene der vi spør om man har vært
utsatt for vold eller trusler om vold.
Enkeltundersøkelser der man søker
å avdekke om folk har vært utsatt
for bestemte typer sedelighetslovbrudd, har imidlertid vist foruroligende høye frekvenser. I en offerundersøkelse der man spurte et representativt utvalg nordmenn om
de hadde vært utsatt for seksuelle
overgrep før de fylte 18 år, kom
man til oppsiktsvekkende tall. 19
prosent av kvinnene og 14 prosent
av mennene kunne fortelle om slike
erfaringer (Sætre, Holter og Jebsen
1986).
Denne undersøkelsen har siden
vært kritisert for sin metodikk
(Prieur 1987). Legger man kritikken til grunn, vil andelen utsatte
måtte reduseres til et sted mellom 4
og 8 prosent, alt etter hvem man
tror har latt være å svare på undersøkelsen. Tar vi disse andelene som
utgangspunkt, og antar at vi ville
fått de samme svarene i dag, vil det
i dag være mellom 175 000 og
300 000 kvinner og menn i Norge
som har vært utsatt for seksuelle
overgrep i ung alder. Noen vil ha

vært utsatt flere ganger. I perioden
1957 til 1998 har det i alt blitt etterforsket drøyt 1 500 incestlovbrudd og drøyt 7 000 tilfeller av
utuktig omgang med barn under 14
år. For hvert etterforskede overgrep, kan det dermed være begått
mellom 20 og 40 lovbrudd som ikke
blir kjent av politiet. Det er selvfølgelig en del svakheter ved dette
regnestykket, men det gir i det
minste et klart bilde av at sedelighetslovbrudd er svært underrapporterte.
...gjør det vanskelig å uttale
seg om utviklingen

Hvis forholdet mellom registrerte
og faktiske lovbrudd er som 1:20
eller 1:40, blir det slik at selv en
tidobling i antallet registrerte lovbrudd ikke behøver å si noe om utviklingen i den faktiske forekomsten. Kommer bare en mindre del av
mørketallene til syne, vil tallene gå
i været.
Holder vi oss til sedelighetslovbrudd rettet mot barn, vil også en
annen effekt være til stede. Barnet
selv behøver ikke skjønne at det er
eller har vært utsatt for et lovbrudd. I enda mindre grad kan man
forvente at barnet selv går til anmeldelse. Barnets nærstående vil
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ofte ikke vite, eller vite av, hva som
foregår, eller den nærstående vil
være overgriperen. Hvis lovbruddet
blir anmeldt av offeret, vil det derfor ofte være slik at forbrytelsen har
funnet sted kanskje 10-20-30 år før
den blir registrert av strafferettsapparatet.
Dette kan vi lese ut av bakgrunnsmaterialet for dagens kriminalstatistikk. Blant dem som anmeldte
incest i 1998, er det 105 av sakene
hvor vi finner opplysninger om når
gjerningene begynte. Mer enn to
tredeler av ofrene anmeldte lovbrudd som ikke hadde foregått i
1998. Mer enn en tredel av ofrene
anmeldte gjerninger som til dels lå
mer enn fem år tilbake i tid. Sju
saker hadde sin opprinnelse mer
enn 20 år tilbake. På dette feltet
skal vi altså være ytterst varsomme
med å trekke slutninger om dagens
kriminalitetsbilde på bakgrunn av
de aktuelle tallene.
I resten av artikkelen skal vi se på
utviklingen i sedelighetslovbrudd
generelt, og spesielt for voldtekt,
incest og det som i straffeloven
heter "utbredelse av utuktige skrifter". Utviklingen skal analyseres
særlig med sikte på å se i hvilken
grad det kan ha vært endringer i
mørketallene som kan ligge til
grunn for økning eller nedgang i
denne typen kriminalitet. Vi vil i all
hovedsak se på utviklingen i antall
forbrytelser ferdig etterforsket av
politiet, det er denne serien vi kan
følge lengst tilbake. Fra 1991 og
fram til i dag vil vi imidlertid tidvis
nytte kategorien "anmeldte lovbrudd".

og ofte kraftig økning i det totale
antallet forbrytelser i nesten hele
perioden 1957-1998. økningen var
kraftigst gjennom store deler av
1980-tallet, og det var noen mindre
tilbakeslag eller stagnasjon i deler
av perioden. Men ellers er det en
jevn og klar stigning som er hovedinntrykket.
Slik er ikke bildet for sedelighetskriminaliteten. Fram til midten av

Figur 1: Ferdig etterforskede
forbrytelser og ferdig etterforskede sedelighetsforbrytelser.
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Figur 1 viser oss utviklingen i antall
etterforskede forbrytelser og sedelighetsforbrytelser i nesten hele
etterkrigstiden. Vi ser en nær ubrutt
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1980-tallet ligger kurven for etterforskede sedelighetslovbrudd nesten helt flat, i perioder er det snarere snakk om en nedgang. Først deretter får vi den markerte økningen
som vi har sett for andre lovbrudd.
Sannsynligvis skyldes dette to faktorer: Forbrytelser generelt, og her
snakker vi særlig om vinningslovbruddene som er helt dominerende
i kriminalitetsbildet, blir begått av
andre årsaker enn sedelighetslovbrudd, og de blir rapportert til politiet av andre årsaker.
Sedelighetsforbryteren: Ikke
bare unge menn i store byer

Økningen i vinningslovbrudd blir
ofte forklart med stikkord som: Forlengelse av ungdomstiden, utestenging av ungdom fra arbeidsmarkedet, økt urbanisering, økt velstand, som igjen har gitt tilgang på
flere materielle goder som kan stjeles, og et økt konsumpress. Mange
av disse forklaringene blir mindre
interessante for sedelighetsforbrytelsene. Sedelighetsforbrytelser er
ikke typiske ungdomsforbrytelser.
Blant mennene som ble siktet for
sedelighetsforbrytelser i 1998, var
bare 25 prosent under 25 år, blant
siktede for tyveri var 55 prosent
under denne alderen.
Sedelighetsforbrytelser er heller
ikke noe typisk storbyfenomen. I
Oslo ble det i 1997 registrert totalt
snaut 220 forbrytelser pr. 1 000
innbyggere. I Sogn og Fjordane ble
det samme år registrert 50 forbrytelser pr. 1 000 innbyggere. For
sedelighetslovbruddene var de samme tallene 1,1 pr. 1 000 innbyggere i Oslo og 1,7 pr. 1 000 i Sogn og
Fjordane. Nå var situasjonen i Sogn
og Fjordane dette året spesiell, med
mange anmeldte selgere av pornografi. Men i det samme året hadde
også Sør-Trøndelag, Nordland og
Troms rater for sedelighetslovbrudd
som lå over Oslos, mens Finnmark
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plasserte seg mellom Oslo og Sogn
og Fjordane.
La oss gå tilbake til årene før de
mange pornoanmeldelsene kom, og
også før den markerte nedgangen i
anmeldelser for incest og utukt mot
mindreårige som vi så rundt 1995. I
1992 ble det for eksempel etterforsket 0,66 sedelighetslovbrudd pr.
1 000 innbyggere i Oslo politidistrikt, mens det tilsvarende gjennomsnittet for hele landet var på 0,49.
Flere politidistrikt med et langt
mindre urbant preg enn Oslo, for
eksempel Ringerike, Telemark,
Helgeland og Troms, hadde til dels
klart høyere frekvenser for sedelighetslovbrudd enn Oslo. Stavanger
og Bergen hadde frekvenser i nærheten av landsgjennomsnittet, mens
Trondheim hadde samme tall som
hovedstaden.
Et interessant spørsmål er om sedelighetslovbrudd er lettere å oppdage i mindre urbane strøk, og derfor
lettere blir registrert; slik at vi får
lavere mørketall på landet enn i
byen, for å si det enkelt. Her kommer imidlertid en annen faktor inn:
Viljen til å rapportere lovbruddet til
myndighetene. Den antatt større
nærheten mellom folk i bygdesamfunn, kan gjøre det vanskeligere å
bryte tausheten i et slikt samfunn.
Feilkilder

Det finnes også viktige feilkilder
som forklarer den markerte økningen i registrert kriminalitet generelt, og vinningskriminalitet spesielt. For det første: Gjennom de
siste tiårene har stadig flere nordmenn forsikret sine stadig flere
eiendeler. Forsikringsselskapene
krever at det skal foreligge en politianmeldelse samtidig med at man
fremmer krav om erstatning for tapet eller skaden som er oppstått
som følge av et lovbrudd. Flere lovbrudd blir altså registrert fordi man

har et økonomisk insitament til å
anmelde dem. Dette insitamentet er
ikke til stede i samme grad ved
sedelighetskriminaliteten. Det finnes riktignok offentlige erstatningsordninger som tilgodeser ofre for
forskjellige typer vold. Men disse
ordningene er for det første ikke
egnet til å kompensere tapet på
samme direkte måte som en forsikringsutbetaling erstatter et stjålet
kamera eller videoapparat. Hvordan skal for eksempel en økonomisk kompensasjon rette opp skadene ved en voldtekt? For det andre vil de som anmelder vinningslovbrudd ofte slippe å angi noen gjerningsperson bak innbruddet, kort
og godt fordi lovbryteren er ukjent
for offeret. Ved mange typer sedelighetslovbrudd vil man måtte anmelde en gjerningsperson for å ha
en troverdig anmeldelse, og denne
gjerningspersonen kan i mange tilfeller være en nærstående.
En annen viktig årsak til økning i
den registrerte kriminaliteten, er
forskjellige omlegginger av politiets
registreringsrutiner (Olaussen
1996). Fra midten av 1980-tallet
har det her skjedd endringer som
har påvirket tallene for lovbrudd i
stigende retning. Det er imidlertid
grunn til å anta at disse rutineendringene ikke påvirker de alvorligere
sedelighetslovbruddene i vesentlig
grad.
Figur 1 viser altså en klar økning i
antall registrerte sedelighetsforbrytelser etter 1982, med en viss nedgang og utflating på midten av
1990-tallet. Deretter har vi fått
noen kraftige bevegelser i de to siste årene. Kategorien sedelighetsforbrytelser er imidlertid en sammensatt kategori. Det gir derfor mest
mening å se på utviklingen i de
enkelte og viktigste lovbruddene,
forbrytelse for forbrytelse.

Kvinnebevegelsen som
påvirker

Vi begynner med det som var den
største lovbruddskategorien i 1997
og 1998: "Utbredelse av utuktige
skrifter", det vil i praksis si distribusjon og salg av bestemte typer pornografi i form av blader, videofilmer m.m. Det ble anmeldt 1 583
slike saker til politiet i 1997, mens
1 505 slike saker ble ferdig etterforsket samme år. Som vi ser av
figur 2, er det noen ekstreme bevegelser i kurven for etterforskede
forbrytelser av denne typen. Helt
fram til 1995 var det hvert år et
tosifret antall saker av denne typen
som ble etterforsket. I 1996 ble nær
600 saker etterforsket, mens vi nådde en topp i 1997 med litt over
1 500 saker. I 1998 sank antallet
igjen til rundt 250.
Det er vel de færreste som vil tro at
dette gir noe bilde av den reelle utbredelsen av pornografi i vårt land.
Tallene blir enda mer påfallende
når vi ser på de regionale endringene. Vi har tidligere sett at Sogn
og Fjordane fremsto som et svært
"usedelig" fylke i 1997, med rater
langt over dem vi fant i storbyene.
Dette er et bilde som rimer dårlig
med hva man ellers forbinder med
levekårene i dette fylket. Går vi
nærmere inn på tallene, blir det
åpenbart at de er sterkt påvirket av
en eller flere aksjoner mot pornografi. Fra 1996 til 1997 ble antallet
etterforskede sedelighetslovbrudd i
Sogn og Fjordane tredoblet, for så å
bli mer enn halvert i 1998 i forhold
til 1997. Av de 159 etterforskede
sedelighetslovbruddene i fylket i
1997, var det ikke mindre enn 106
som dreide seg om utuktige skrifter. I årene fra 1993 til 1995 ble det
ikke etterforsket mer enn tre pornosaker totalt i Sogn og Fjordane.
Også i Oslo og Hordaland blir sedelighetstallene fra 1996-1998 sterkt
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Figur 2: Noen kategorier ferdig
etterforskede sedelighetsforbrytelser 1957-1998, etter type
forbrytelse
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påvirket av anti-pornografiske
aksjoner.
Den kraftige økningen i antall sedelighetslovbrudd de siste to-tre årene, skyldes altså i all hovedsak
sannsynligvis en aksjonspreget virksomhet mot pornografi fra deler av
kvinnebevegelsen og særlig på Vestlandet. Vi skal ikke her diskutere
hvorvidt omsetning av pornografi
er en mer eller mindre alvorlig form
for kriminalitet. Hvorvidt og i hvilken grad de som medvirker i porno-

Incest: Synliggjoring...

Ved denne typen forbrytelser er det
ikke de politiske aktørene som selv
går til anmeldelse, men anmeldelsene har nok ofte blitt muliggjort av
en endring i det politiske klimaet. I
1957 ble det etterforsket to incester, og helt fram til midten av 1980tallet lå antallet etterforskede forbrytelser mellom tre og 14 i året. Så
skjer imidlertid en kraftig økning
som kulminerer med mellom 130
og 140 saker i 1992 og 1993.
Denne utviklingen hadde neppe
kommet om ikke kvinnebevegelsen
hadde satt seksualisert vold på
dagsorden. Temaet ble synliggjort
gjennom media, publikasjoner, demonstrasjoner, krisetelefoner, krisesentre og støttesentre. Det ble skapt
et klima der det enkelte offer hadde
lettere for å bli trodd når hun gikk
til anmeldelse, og det ble også
skapt rettslige støtteordninger for
ofrene. I voldtektssaker har man
brukt bistandsadvokat for offeret

siden 1981, fra 1986 ble ordningen
også utvidet til å gjelde i saker hvor
barn har vært utsatt for utuktig omgang.
...og Bjugn-effekt

Hvordan incestanmeldelsene er avhengige av et aksepterende politisk
klima, blir sannsynligvis illustrert
av utviklingen i slike saker på resten av 1990-tallet. Fra en topp på
mellom 130 og 140 etterforskede
incestsaker i 1992 og 1993, sank
antallet etterforskede forbrytelser
til rundt 110 saker i 1994, og til
rundt 90 saker pr. år i de to etterfølgende årene. I 1997 og 1998 fikk
vi en stigning igjen.
Utviklingen i anmeldte incestsaker i
1990-årene blir enda mer dramatisk. Fra 1990 til 1992 lå antallet
anmeldelser mellom snaut 150 og
snaut 170 i året. I 1993 reduseres
antallet anmeldelser til 130, før det
faller dramatisk til 83 anmeldelser
året etter. Antallet anmeldelser i
1994 (83) utgjør svært nær halvparten av antallet anmeldelser i
1991 (168) og 1992 (160).
I mellomtiden hadde vi hatt den såkalte Bjugn-saken. Det er begrenset
hvor detaljert vi kan omtale denne
saken her. I vår sammenheng er
poenget at vi først fikk en sak der
det tydelig ble gitt inntrykk av at vi
stod overfor en svært alvorlig type
sedelighetsforbrytelser begått i stort
omfang. I 1992 mottok politiet 33
anmeldelser om seksuelle overgrep
mot barn i Bjugn. Et stort antall
barn ble undersøkt med sikte på å
dokumentere seksuelle overgrep, og
hos ni av barna fant man tegn på
dette. I januar 1993 ble sju personer pågrepet og arrestert. Seks av
personene fikk sin sak henlagt pga.
bevisets stilling. En person ble tiltalt for overgrep, men ble frifunnet
i 1995. Hele denne prosessen, og
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særlig den først delen, fikk en bred
dekning i media
I sin gang gjennom rettsapparatet
kan mange ha opplevd det som at
saken nærmest ble snudd på hodet.
Opinionen kan ha fått et inntrykk
av at lovbruddene bare var oppspinn fra barnas side, og at man
derfor skal være forsiktige med å
tro på det barn forteller om slike
overgrep. Videre kan man ha fått et
inntrykk av at det i liten grad nytter
å gå til rettsapparatet med de seksuelle overgrep man mener seg utsatt for.
Vi vil vel neppe kunne påberope oss
noen klar årsakssammenheng mellom det som skjedde i Bjugn og utviklingen i antall anmeldte og etter-
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forskede forbrytelser av denne
typen. Men sammenfallet i tid mellom hendelsen i Bjugn og utviklingen vi ser i kriminalstatistikken er i
det minste interessant. At Bjugnsaken ble en så stor mediesak, er
også en faktor som taler for at den
kan ha hatt innvirkning på folks
forståelse og handlemåte på landsbasis.
Det samme sammenfallet i tid finner vi også for en annen type sedelighetslovbrudd som retter seg mot
barn: Utuktig omgang med barn
under 14 år. Av figur 2 kan vi avlese de samme bevegelsene som for
incest: Lave tall fram til midten av
1980-årene, deretter en kraftig økning som kulminerer i 1993, før vi
får en markert nedgang i årene

fram til 1996.

Deretter stiger talle-

ne igjen.
Antakelsen om en "Bjugn-effekt"
blir også styrket ved at disse bevegelsene på 1990-tallet ikke er tilstede for sedelighetslovbrudd som
ikke rammer barn. Vi har allerede
sett at økningen i anmeldte og etterforskede pornografisaker har
vært kraftig gjennom hele 1990tallet. La oss se på utviklingen i
voldtektene.

Voldtekt
I 1970 ble det for første gang i vår
tidsperiode etterforsket flere enn
100 voldtekter på et år. Vi må til
1984 for å finne mer enn 200 etterforskede forbrytelser av denne
typen, mens vi de siste ti årene har
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ligget relativt jevnt på mellom 300
og 400 saker i året. Også antallet
etterforskede voldtekter blir noe
redusert på midten av 1990-tallet,
men reduksjonen er på langt nær så
markert som vi så i sedelighetsforbrytelsene som bare rammet barn
og unge.
I sum så lar det seg altså argumentere for at vi ikke nødvendigvis behover å ha hatt noen eksplosiv økning i sedelighetskriminaliteten,
slik tallene kan gi inntrykk av. Når
vi i perioder registrerer stadig flere
slike forbrytelser, så er det resultat
av at vi "spiser av" mørketallene.
Overgrep og lovbrudd som tidligere
har fått passere i det skjulte, blir
brakt fram til overflaten. Enten fordi ofrene opplever en grad av aksept som gjør at de tør ta påkjenningen ved en anmeldelse og en
rettssak, eller en henleggelse. Eller
fordi politiske aktører bevisst ønsker å synliggjøre blader og videoer
med pornografisk innhold. Eller
også fordi seksualitet, seksuelle
erfaringer og seksuelle overgrep er
blitt mindre tabubelagte emner.

a

Kan okt likestilling gi flere
overgrep?

Skal vi kunne argumentere for at
det foregår et økende antall seksualiserte lovbrudd, bør vi lete etter
årsaker til at utviklingen har gått i
den retningen. Her står vi overfor
et sprikende sett av mulige hypoteser. En påstand kan være at seksuelle overgrep mot kvinner og
barn springer ut av et skjevt maktforhold mellom kjønnene. Menn
forgriper seg på kvinner og barn
blant annet fordi de er i en svakere
posisjon enn dem. Økningen i
registrerte overgrep har funnet sted
i en periode der dette maktforholdet har vært under debatt og angrep, og dette kan ha ført til flere
overgrep fra menn som har følt sin
posisjon truet.

Men denne hypotesen kan samtidig
brukes til å argumentere for at stadig færre menn vil begå overgrep. I
takt med at stadig flere kvinner er i
arbeid og i høyere utdanning, skulle
sjansene øke for at menn opplever
dem som likeverdige partnere. Og
opplever man likeverdighet, skulle
man ha flere sperrer mot å begå
seksuelle overgrep. Sjansene bør vel
også øke for at menn bedre forstår
kvinners kommunikasjon om seksualitet, og tar et nei for et nei.
Overgrepene er mange nok

En diskusjon om hvorvidt overgrepene har økt eller ikke, kan lett bli
en avsporing av debatten på feltet.
Kriminalstatistikken er vanskelig å
ta til inntekt for påstander om både
økning, nedgang eller status quo. Et
inntrykk som klarere fester seg når
vi sammenlikner kriminalstatistikken med offerundersøkelser, er at
mørketallene er et slags reservoar
av handlinger som det kan "tappes"
fra. I tider hvor seksuelle overgrep
er i fokus, og hvor det er mer legitimt å bringe dem til syne, vil mørketallene reduseres noe. Og bare en
liten reduksjon i mørketallene er
nok til å bringe antallet registrerte
overgrep i været.
Det man også kan slutte av en slik
måte å betrakte tallene på, er at det
viktigste er å diskutere det høye
antallet overgrep som kommer til
syne i tider med større åpenhet. De
eventuelle endringene er langt
vanskeligere å påvise. Den verste
feilslutningen er å tolke kortvarige
nedganger i antallet forbrytelser av
denne typen som en sikker indikator på at denne typen kriminalitet
faktisk forekommer sjeldnere.
At tallene for sedelighetskriminalitet synes lette å påvirke, kan også
tolkes som et resultat av at de som
har vært ofre for denne typen lovbrudd, vil føle veien til politiet som

særlig lang. Viktige årsaker til dette
er at de groveste sedelighetsforbrytelsene angriper offerets seksualitet
i tillegg til den "reine" fysiske volden, og at overgriperen ofte vil
være en person som man har eller
har hatt et nært forhold til.
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