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FORORD 
Siste punktum er satt, og oppgaven er gjennomlest for korrektur for siste gang. Det 

kommer nok til å ta litt tid før skuldrene senker seg til en naturlig nivå.  Innspurten ble 

veldig intens. 

 

Å skulle skrive en hovedoppgave om et så følsom tema som incest viste seg å bli en 

større følelsesmessig belastning enn hva jeg hadde forestilt meg. Allikevel har det 

vært veldig verdifullt å lære så mye om tema, selv om det fremdeles er mye jeg ikke 

vet. Hele prosessen rundt arbeidet med hovedoppgaven har gitt meg økt innsikt. 

 

Jeg ønsker å sende en takk til familie, venner og gode kolleger som har støttet meg i 

denne perioden, det har gått hardt for seg til tider. Min kjære mann har vært veldig 

tålmodig og tatt store deler av støyten når ting har tårnet seg opp, uten hans støtte 

ville dette ikke vært mulig. En spesiell takk til alle dere som har kommet med gode 

innspill. 

 

Informantene mine fortjener også en stor takk. De har stilt opp, gitt av seg selv og sin 

tid. De har delt sin erfaringer med meg og gitt meg økt innsikt i et komplisert fagfelt. 

 

Videre vil jeg sende en takk til gamle kolleger ved AMT for inspirasjon og kunnskap. 

Kjell Leikvik fortjener en ekstra stjerne, mer engasjement skal man lete lenge etter- 

du er en inspirasjon. 

 

Sist men ikke minst vil jeg takke min veileder Erling Kokkersvold ved Institutt for 

Spesialpedagogikk. Du kom inn i en fase av prosjektet hvor det meste var bestemt, 

men lite gjort. Uten din hjelp og rettleding ville jeg ikke klart å fullføre prosjektet. Selv 

om det så svart ut ga du meg håp. Dine innspill har vært reflekterte, verdifulle og ikke 

minst produktive. 

 

Oslo, april 09.04.2003 

 

 

Beate Børja 



SAMMENDRAG 
Oppgaven tar for seg jenter i grunnskolealder som har vært utsatt for incest, og 

bruken av kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder.  

 

Jeg ønsket å se på mulighetene for å benytte denne behandlingsmetoden i 

arbeidet med incestofre for å dempe deres skyldfølelse og øke deres sosiale 

kompetanse. 

 

Problemstillingen er formulert som følger; ”I hvilken grad og på hvilken måte 

kan kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder, med vekt på 

selvinstruksjoner, benyttes i behandling av jenter i grunnskolealder som har 

blitt utsatt for incest?”  

 

Oppgaven er todelt med en teoretisk og en empirisk del. Første del tar for seg 

teoriene som ligger til grunn. Både begrepsavklaringer, hypoteser, teorier, 

utfordringer og konsekvenser rundt incest, samt behandlingsmetodens 

historikk, elementer og bruksområde blir belyst. Jeg har gått gjennom et utvalg 

relevant litteratur som bakgrunn for teoridelen. Andre del er av empirisk art, 

den tar for seg hvorvidt en gruppe fagpersoner ser for seg effekten av 

behandlingsmetoden i arbeid med incestofre.  

 

I den empiriske delen har jeg benyttet meg av kvalitativ metode med intervju 

som utgangspunkt. Intervjuformen er seminstrukturert med fokus på 

intervjuguiden. Intervjuguiden er utarbeidet med mål å kartlegge informantenes 

erfaring med behandlingsmetoden, og effekten av denne i arbeid med 

incestofre. Utvalget består av seks informanter. 

 

Resultatet fra denne undersøkelsen viser at kognitiv behavioristiske 

behandlingsmetoder kan være meget nyttige å bruke i behandlingen av jenter 

som har vært utsatt for incest, under gitte forhold. Det er en del faktorer som 

må være tilstede for at jentene skal kunne ta i bruk behandlingsmetoden. Disse 

faktorene innebærer blant annet jentenes verbale fremstillingsevner, språklige 

forståelse, muligheten til å abstrahere osv.  



 

Ved å bruke metoden aktivt vil de kunne øke sin mulighet til å endre sin adferd 

og få mer kontroll over sin hverdag. Jentene vil i forskjellig grad være avhengig 

av hjelp både fra profesjonelle og nettverket for å innarbeide alternative 

handlingsmønstre og selvinstruksjoner. Behandlingsmetoden vil i stor grad 

kunne være til nytte, men forholdene må ligge til rette. Det er også viktig å se 

på kombinasjonen av flere behandlingsmetoder for å få en mer helhetlig 

behandling. 
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DET VAR IKKE MIN SKYLD! 
Andre var min fortid- selv er jeg min fremtid 

 

1. INNLEDNING 
Denne oppgaven vil belyse to tema: incest og hvilke problemer denne formen 

for seksuelle overgrep skaper for den som har opplevd dette, og kognitiv 

behavioristisk behandlingsmetode.  

 

Når en hører om incest vekker det følelser i oss alle, vi blir rystet, sjokkert og 

mange reagerer med vantro. Alle har et forhold til seksuelle overgrep, alle har 

en mening eller en følelse. I forhold til statistikken kjenner alle noen som har 

vært utsatt for incest. Dette er skremmende, men selv om alle kjenner til 

problemet er det ikke noe man snakker om, særlig ikke med noen vi vet at har 

vært utsatt for incest. Det finnes eksempler på jenter som har trukket tilbake 

anklagene om seksuelle overgrep fordi medlidenheten og reaksjonene på 

overgrepene var verre enn selve overgrepene (Støttesenter mot incest (SMI), 

1994). Dette sier meg at det ikke bare er offeret for overgrep som må lære seg 

en alternativ adferd, og lære seg å leve med at overgrepet faktisk har funnet 

sted, det gjelder faktisk de aller fleste av oss. Når andres reaksjoner føles som 

et verre overgrep enn incest, da er det på tide å gjøre noe med reaksjonene. 

 

Min interesse for temaet ble vekket da jeg på ”gammel” 2. avdeling i 

spesialpedagogikk, linje for sosiale og emosjonelle vansker, besluttet å skrive 

om seksuelle overgrep, og hvilke spesialpedagogiske utfordringer man kunne 

møte i arbeidet med overgrepsutsatte barn. Boken ”Barnets stemme” av 

Madge Bray har også vært en stor inspirasjonskilde (Bray,1991). Hennes 

arbeid med fokus på ivaretakelse av barna er imponerende.  

 

Jeg ønsker å se på en metode jeg selv har jobbet med og opplevd som 

funksjonell, kognitiv behavioristisk behandlingsmetode. En delmeotde det vil 

bli fokuser på er selvinstruksjoner. Jeg ønsker å se på behandlingsmetoden 

for å finne ut om det er mulig å benytte den i arbeid med mennesker som har 
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blitt utsatt for seksuelle overgrep, og da primært for å forebygge unge jenters 

skyldfølelse etter incest.  

 

Den sviktende rettssikkerheten til barna, og det enorme fokus disse sakene 

får, opplever jeg som meget provoserende. Det blir ikke nødvendigvis utført 

flere overgrep, eller flere anmeldte, men det er kan virke som om det er flere 

forhold som blir avdekket. I følge statistikken har det ikke vært noen økning de 

siste 10 årene, det var 103 etterforskede forhold av incest både i 1991 og 

2001. Om man derimot går enda ti år tilbake var det kun 6 etterforskede 

incestforhold i 1981 (Statistisk sentralbyrå, 2002). Det ble anmeldt 168 forhold 

av incest i 1991, mot 96 i 2000 og 120 i 2001. De siste årene er man blitt mer 

klar over det enorme omfanget av seksuelle overgrep, og dette økende 

samfunnsproblemet har fått mer og mer medieoppmerksomhet. Det er 

skremmende at lovverket og hjelpeapparatet ikke er blitt endret i forhold til det 

økte fokuset disse sakene har fått de siste 20 årene, og den økte kunnskapen 

vi har fått. Av de 153 tilfellene av incest som ble anmeldt, med rettskraftig 

avgjørelse, mellom 1997 og 01.01.2001, ble 55 henlagt på grunn av 

manglende bevis, 29 henlagt på grunn av foreldelse, 6 ble frifunnet og 15 fikk 

ubetinget fengsel (Statistisk sentralbyrå, 2002). Hva med barna i disse 

sakene? I følge statistisk sentralbyrå (2002) er det i alt 107 tilfeller av nye barn 

med barnevernstiltak på grunn av incest i perioden 1987-2001, 44 av disse er 

i alderen 7-13 år. 

 

I litteraturen er det skrevet mye om seksuelle overgrep, det er skrevet mye om 

metoder og forskning, men lite om konkrete behandlingsmetoder. Kanskje det er 

fordi man ikke snakker om det som skjer. Kanskje man må tale incest i hjel, og 

begynne å fokusere på hvordan man konkret kan hjelpe dem som er blitt utsatt 

for incest.  

 

1.1  Bakgrunn 
Som spesialpedagog jobber man ofte med unge mennesker som agerer i 

forskjellige sosiale miljø. Det er gjort mye forsking og det foreligger en god del 

litteratur om kjennetegn på seksuelle overgrep, hvordan man skal forholde seg 
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til mistanker om seksuelle overgrep og ikke minst om krisebehandling. Jeg 

ønsker å ta problemstillingen og fokus litt lenger: Hva kan vi gjøre når vi vet at 

det har forekommet seksuelle overgrep? Hvordan skal vi jobbe videre med den 

overgreputsatte? Vi vet at det forekommer incest og vi vet i stor grad hva vi skal 

se etter, selv om underrapportering er et stort problem. Jeg vil ikke forsøke å 

komme med fasitsvar, men heller gi oss som jobber med og rundt mennesker 

som har blitt utsatt for overgrep noe å jobbe med, og ikke minst gi de som har 

blitt utsatt for seksuelle overgrep en behandlingsmetode de kan benytte seg av 

for å ta tilbake kontrollen over sitt liv og sin hverdag. 

  

Jeg ønsker i oppgaven å fokusere på jenter i grunnskolealder, det vil si jenter i 

alderen 6-15 år som er blitt utsatt for incest. Incest er en form for seksuelt 

overgrep. Begrepene incest og seksuelle overgrep mot barn brukes ofte om 

hverandre. En grunn til dette er muligens forvirring i forhold til hva som ligger i 

begrepene, eller at man snakker om incest når man snakker om seksuelle 

overgrep mot barn. Jeg vil komme tilbake til min forståelse av hva som ligger i 

begrepene under oppgavens kap. 2.1.  

 

Bang m.fl.(1987) hevder at seksuelle overgrep kan virke hemmende på den 

sosiale rollen, også i forhold til egen identitet og følelsen av skyld. Skyldfølelse 

i forhold til at en selv ikke gjorde nok for å forhindre overgrepet, og at kroppen 

ikke gikk å kontrollere. Skyldfølelsen gjelder også problemer i forhold til egen 

rolle og person, da i forhold til hvem man er og hva en skal gjøre i forhold til det 

en har opplevd. Bang m.fl (1987) slår fast at seksuelle overgrep mot barn gir 

store skader, både fysisk og psykisk, og at barnet selv ikke har noe skyld i 

overgrepet. Alt ansvaret ligger hos overgriperen. Flere undersøkelser, fra bl.a. 

USA, slår fast at det helt klart er seksuelle overgrep mot barn og unge som 

utgjør den største trusselen mot barns helse og utviklingsmuligheter i dagens 

samfunn (Bang, m.fl., 1987).  

 

Bakgrunnen for at jeg vil fokusere på jenter og incest er fordi jenter denne 

aldersgruppen befinner seg i en allerede utsatt posisjon, både sosialt og 

individuelt. Mye skjer generelt rundt jenter i grunnskolealder, og når det gjelder 

tilfeller av incest blir det ekstra belastende siden incest både er en ”familie-
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situasjon” og et tabu emne. Det stilles store krav til jenter i alderen 6-15 år i 

forhold til sosial rolle, utvikling og det å finne seg selv. Den sosiale rollen er et 

aspekt jeg vil se nærmere på. Å snevre inn emnet i problemstillingen har en 

pragmatisk funksjon. Incest og seksuelle overgrep er som sagt begreper som 

ofte brukes om hverandre, fokus i denne oppgaven vil være på incest. Gutter 

utsettes også for incest og seksuelle overgrep uten at jeg kommer nærmere inn 

på dette her. Avdekkingen av gutter som er misbrukt er økt de siste årene, og 

omfanget er større enn man kunne ane. Det kan virke som om gutter oftere 

utsettes for seksuelle overgrep av menn de ikke er i slekt med, uten at jeg her 

skal trekke noen konklusjoner i de retninger. 

 

1.2 Problemstilling 
Kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder, hvor selvinstruksjoner er en viktig 

delmetode, brukes i behandling av mange typer vansker, kanskje mest i arbeid 

med adferdsproblemer. Behandlingsmetodikken er mest brukt innen 

adferdsregulering, og mestring av kriser. Jeg ønsker å se på 

situasjoner/handlinger som ofte kjennetegnes ved isolasjon og sosialt hemmet 

adferd, hvor bruk av kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder er utprøvd. 

Målet er å finne ut om denne typen behandlingsmetodikk kan ha noen funksjon 

for jenter som har vært utsatt for incest. Målet med behandlingsmetodikken er 

å styre, endre og kontrollere adferd under forskjellige betingelser og på ulike 

arenaer. Jeg ønsker å se på bruk av selvinstruksjoner for å trekke noen linjer til 

funksjonaliteten av å trene på å stoppe negative tankerekker og/eller 

handlingsmønster. Jeg vil beskrive problemstillingen slik: 

 

”I hvilken grad, og på hvilken måte kan kognitiv behavioristiske 
behandlingsmetoder, med vekt på selvinstruksjoner, benyttes i 

behandlingen av jenter i grunnskolealder som har blitt utsatt for incest?” 
 

I hvilken grad vil denne kognitive behavioristiske tilnærmingen øke muligheten 

for at disse jentene skal klare å takle sine egne reaksjoner, og seg selv, etter 

overgrep? Kan tilnærmingen bidra til å dempe følelsen av skyld som en del 

sliter med etter incest, og senere hjelpe dem å handle aktivt og selvhevdende i 
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situasjoner som er lik eller minner om overgrepsituasjonen? Kan det å trene på 

gitte selvinstruksjoner bidra til å erstatte passivitet og skyldfølelse med 

selvhevdelse, sosial kontakt og aktivitet?  

 

Det foreligger erfaringer (Meichenbaum 1977, Ambulant Miljøterapi (AMT) 

1998) på at selvinstruksjoner kan være en nyttig metode innenfor en del 

problemområder. I følge Sommerschild og Grøholt (1989) fører skyldfølelse 

etter overgrep ofte til passivitet og isolasjon. Kan selvinstruksjoner bidra til å 

forhindre den destruktive sirkelen av skyld incestutsatte ofte opplever? Kan 

behandlingsmetoden bidra til at ofrene blir klar over ytre hendelser, impulser og 

stimuli som setter i gang en tankeprosess, og lære seg å snu denne prosessen 

før den tar overhånd?  

 

Jeg vil se om det er mulig å finne likheter i adferden hos incestutsatte jenter, 

sammenliknet med andre former for adferd som virker hindrende for barns 

sosiale samhandling. Adferdsmønster til mennesker som har problemer med 

sosial interaksjon kjennetegnes ofte av manglende selvtillit, manglende kontroll 

og selvutslettende adferd. De er også ofte redde for å prøve nye ting. Kan 

kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder bidra til at personen selv aktivt 

kan gå inn og øke sin egen selvhevdelse og selvkontroll? Jenter som har vært 

utsatt for incest er flinke til å lese andre for å tilfredstille andres behov og holde 

seg selv i skyggen. Incestutsatte jenter er flinke til å gjøre seg usynlige, og ikke 

minst til å ta på seg skyld og føle skam. 

 

Når det gjelder den spesifiserte alderen kommer det av at bruk av denne 

behandlingsmetoden krever en viss forståelse for abstraksjon samt et utviklet 

språk. Behandlingsmetodikken er ikke særlig egnet i arbeid med yngre barn, 

hvor leketerapi o.l er mer adekvate behandlingsmetodikker. Eldre kan med hell 

benytte seg av behandlingsmetoden. Jenter i grunnskolealder er et naturlig 

utvalg for å belyse kompleksiteten av både problemet og behandlingsmetoden. 

I denne alderen gjennomgår de puberteten, de involveres i sosial aktivitet med 

jevnaldrende gjennom skolen og de møter nye krav. Dette øker presset på 

jentene og kommer som en form for tilleggsproblematikk for de som allerede er 

incestofre. 
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Jeg ønsker også innledningsvis å si noe om offerbegrepet. Dette er et meget 

omstridt begrep, både blant dem som har vært utsatt for incest og for de som 

jobber med dem. ”Offer” er i seg selv er et stigmatiserende begrep, og det har 

vært mye fokus på at man bør snakke om ”overlevende” eller ”utsatt for 

overgrep” (Borchgrevink og Christie, red. 1991). Jeg mener dette er et kunstig 

skille, og kommer til tider å benytte meg av offerbegrepet. Det er ikke min 

hensikt å stigmatisere gruppen, men mer å innse at de faktisk er ofre for en 

handling. Det er heller ikke alle som er overlevende. 

 

1.3 Oppgavens oppbygning. 
Oppgaven består av to deler. Den første delen beskriver teoriene som ligger til 

grunn, og her vil jeg først se på incest og seksuelle overgrep for deretter å gå 

over til kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder, med fokus på 

selvinstruksjoner. I begge teoridelene vil det være definisjoner, beskrivelse av 

fenomenene, samt kjennetegn. For å komme frem til det som blir beskrevet har 

jeg foretatt et litteraturstudium hvor jeg har gått gjennom et utvalg relevant 

litteratur og trukket informasjon ut av dette. 

 

Oppgavens andre del er av empirisk karakter. Jeg vil starte med å beskrive den 

forskningsmetoden jeg har valgt å benytte, og hvordan jeg har valgt å gå frem 

for å samle informasjonen som er presentert i oppgaven. Videre vil jeg 

presentere en intervjuundersøkelse hvor jeg intervjuer et utvalg fagfolk med 

erfaring fra bruk av kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder rettet mot 

jenter som har vært utsatt for incest. Så vil resultatene av 

intervjuundersøkelsen bli beskrevet. Jeg vil drøfte disse resultatene opp mot 

teori og min problemstilling. Jeg ønsker i denne delen av oppgaven å samle det 

jeg har kommet frem til i teoridelen, og sette det opp mot resultatene fra 

intervjuundersøkelsen. Videre vil jeg drøfte sammenfallende eller motstridende 

synspunkter om hvorvidt kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder kan 

være funksjonelle for jenter som har vært utsatt for incest. 

 

 8



 

2 Teori 
I den tilgjengelige litteraturen jeg har gått gjennom er det beskrevet få konkrete 

behandlingsmetoder som brukes i arbeid med overgrepsutsatte mennesker 

som kan hjelpe incestofre til å styrke seg selv. Det er skrevet mye om 

relasjonen mellom behandler og den som har blitt usatt for incest, men lite om 

aktive behandlingmetoder offeret selv kan ta i bruk, eller få hjelp til å ta i bruk, 

for å forbedre sin situasjon. Med utgangspunkt i tilgjengelig forskning på 

området vil jeg forsøke å gi en beskrivelse av hvilke tanker, følelser og 

handlinger som  oppstår etter incest. Hvilke kjennetegn ved situasjon og 

overgriper er det som skaper problemer for dem som har vært utsatt for incest 

senere i livet? Hvilke konsekvenser fra nærmiljøet viser seg å bryte ned eller 

opprettholde tanker, følelser og handling? Jeg vil gi en beskrivelse av 

selvinstruksjoner. Hva er blitt brukt frem til nå, og hvor effektiv er metoden 

under ulike betingelser? Når virker den, når ikke. Selvinstruksjoner og incest 

skal settes sammen, og jeg vil forsøke å si noe om sannsynligheten for 

forventet grad av vellykkethet. 

 

Behandlingsmetodikken er utprøvd i flere situasjoner over lengre tid 

(Meichenbaum 1977, AMT 1998). Jeg ønsker å se på mulighetene til å benytte 

denne behandlingsmetoden på et nytt område, vise nytteverdien og effekten av 

metoden. Målet er ved analyse av forskningsmateriale å komme frem til 

sannsynlighetsgraden for at denne metoden vil være vellykket i behandling av 

jenter i grunnskolealder som er, eller har vært offer for incest. 
 

Jeg vil ta for meg både et utvalg relevant litteratur, for blant annet å se på 

innsamlede forskningsresultat. Fokus vil være på; seksuelle overgrep 

hovedsaklig incest (herunder offerrollen, skyldfølelse, identitetsproblematikk, 

sosial hemming) og kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder hovedsakelig 

selvinstruksjoner (herunder selvhevdelse, sosial kompetanse, sosial mestring). 

Litteraturen vil bli benyttet til å kartlegge hovedfunn, teorier og hypoteser, 

reflektere og drøfte funnene. Hva minner om den problemadferden incestoffer 

viser, finne parallelle problemadferder og hvilke samhandlingsmønster som 

ligger til grunn for den liknende adferden.  
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Jeg bruker både gammel og ny litteratur, med hovedvekt på de eldre 

”bakmennene” Meichenbaum, Bandura og Ellis. Både norsk og utenlandsk 

litteratur er benyttet. I en del eldre litteratur beskrives metodens historie, 

forskningsresultat og tankegang- som fremdeles brukes i dag. Litteratur rundt 

Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSS) som f.eks angst, skilsmisse, alvorlig 

sykdom og dødsfall innen familien er benyttet som sammenlikningsgrunnlag da 

det er vanlig med ganske likt adferdsmønster og reaksjonsmønster i denne 

aldersgruppen. 

 

2.1 Seksuelle overgrep og incest. 
2.1.1  Juridiske definisjoner og strafferammer 
Straffeloven sier noe om de forskjellige former for seksuelle overgrep, herunder  

incest. Jeg ønsker å ta for meg de mest aktuelle; 

 

Straffelovens §212, første ledd omtaler utuktig adferd som er den minst alvorlige 

formen for overgrep. Denne bestemmelsen medfører straff for opp til 1 år for den som 

i handling eller ord krenker ærbarheten til barn under 16 år. Under denne 

bestemmelsen kommer blotting og onanering, fremvising av pornografisk materiale 

og liknende. Det som kjennetegner denne delen av §212 er at gjerningsmannen ikke 

er i fysisk kontakt med vedkommende han/hun utfører overgrepet mot. Videre i §212, 

andre ledd, kommer man inn på utuktig handling. Her snakker man om at det er 

foretatt en handling med en person under 16 år. Handlingen kan bestå av 

masturbering eller andre former for berøring, strafferammen er 3 år. Dette er den 

mest brukte av kapitlene i sedelighetsparagrafen.  

 

Straffelovens §195 omfatter den mest alvorlige formen for seksuelle overgrep, utuktig 

omgang. Denne paragrafen dekker samleie eller samleie-liknende situasjoner, 

herunder bruk av gjenstander som surrogat for samleie, slikking av kjønnsorganer 

eller gjensidig masturbering. Strafferammen varierer etter offerets alder, om det er 

under 14 år eller under 16 år. Er barnet under 14 år kan man straffes med fengsel 

inntil 10 år. Dersom det er snakk om samleie er minstestraffen 1 år. Om det dreier 

seg om særlig grove overgrep hvor barnet er blitt betydelig skadet, eller 

 10



 

gjerningsmannen tidligere er straffet for liknende forhold, kan straffen bli satt til 21 års 

fengsel. Dersom offeret er mellom 14 og 16 år dekkes overgrepet av §196 som 

beskriver samme typen forhold som § 195, straffen her kan settes til 5 år. 

 

Straffeloven sier noe om de strafferettslige konsekvenser av incest:  

 
”§207: Den som har utuktig omgang med slektning i 
nedstigende linje, straffes med fengsel inntil 5 år, men med 
fengsel inntil 8 år dersom dette gjelder samleie. Medvirkning 
straffes på samme måte.” 

 

Når far har utuktig omgang med datter er det bare far som kan rammes av 

straffebestemmelsen selv om datteren er voksen, og selv om det eventuelt var 

hun som tok initiativet til handlingen. 

 

”§208: Den som har samleie med bror eller søster, eller som 
medvirker til at slikt samleie finner sted, straffes med fengsel 
inntil 2 år. Straff kommer dog ikke til anvendelse på personer 
over 18 år.” 

 

I denne oppgaven kommer jeg ikke til å gå nærmere inn på §208 som 

omhandler søsken. Vi vet at det i forhold til søskenincest er store mørketall. Det 

er antakelser om et stort omfang, og en større tabufokus enn andre typer 

incest. Det er forsket svært lite på tema søskenincest, og jeg velger derfor å se 

bort i fra dette i denne oppgaven. 

 

§209 er en utvidelse av straffeloven som harmonerer bedre med nåtidens 

familiestruktur som i mye større grad enn tidligere er løsere og mer fleksibel. 

 

”§209: Med fengsel inntil 5 år straffes den som har eller 
medvirker til at en annen har utuktig omgang med fosterbarn, 
pleiebarn, stebarn eller noen under 18 år, som står under hans 
omsorg, myndighet eller oppsikt. På samme måte straffes den 
som fremmer en annens utuktige omgang med noen han står i 
slikt forhold til som foran nevnt.” 

 

Straffelovens §213 definerer samleie som både vaginalt og analt samleie. Med 

samleie likestilles innføring av penis i munnen og innføring av gjenstand i 

vagina eller endetarmsåpningen.  
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2.1.2 Andre definisjoner 
Videre er det noen begreper jeg finner hensiktsmessig å definere innledningsvis. 

Når jeg bruker betegnelsen "seksuelle overgrep" snakker jeg om all seksuell 

kontakt mellom voksne og barn. Jeg finner støtte for denne definisjonen blant 

annet hos Finkelhor: 

 

"...definition of sexual abuse. It is two separate things: 
1. Children involved in sexual activity with an adult, someone in 
authority or someone in care taking capacity.  
2. Children involved in sexual activity as a result of coercion or 
trickery." (Finkelhor, s.21,i Redd Barna rapport, 1990) 

 

For å definere incest vil jeg benytte meg av definisjonen til Borchgrevink og 

Christie; 

 

”Incest er fysisk og psykisk krenkelse av barn og unges 
seksuelle integritet, begått av noen de står i et 
avhengighetsforhold til, skapt av nær sosial familietilknytning.” 
(Borchgrevink og Christie, red. s.15, 1991) 

 

Definisjonen Støttesenteret mot incest benytter seg av sier også noe om at alder, 

familiebakgrunn og kjønn ikke har noen betydning. Jeg kommer til å forholde 

meg til de tidligere nevnte definisjonene, men jeg føler det viktig å få med 

hvordan de som har vært utsatt for incest definerer begrepet: 

 

”Vi definerer incest som seksuelle overgrep begått av noen 
barnet har et tillitsforhold til. Vi benytter denne definisjonen fordi 
det å bli utsatt for seksuelle overgrep fra tillitspersoner utenfor 
familien, kan ha like alvorlige konsekvenser som å bli utsatt av 
noen i den nærmeste familien. Barn i alle aldre og fra alle slags 
familier kan bli utsatt for seksuelle overgrep. Både jenter og 
gutter kan bli utsatt.”  
Senter Mot Incest (www.sentermotincest.no)  

 

2.1.3 Avdekking av incest 
I mange år har vi forholdt oss til seksuelle overgrep mot barn som  

noe som kun foregår i barnas fantasi. Dette til tross for at Freud så tidlig som i 

1896 vurderte disse fantasiene som mulige virkeligheter (Killén, 1991). Først for 
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ca. 15-20 år siden ble overgrep mot barn for alvor satt på dagsorden. Inntil da 

var ikke barnemishandling et samfunnsproblem, bare "grusomme 

enkelttilfeller".  

 

Bang m.fl. (1987) slår fast at seksuelle overgrep mot barn gir store skader. 

Skadene arter seg både fysisk og psykisk. Barnet selv ikke har noe skyld i 

overgrepet, alt ansvaret ligger hos overgriperen. Det er gjort flere 

undersøkelser hvor det slåes fast at det helt klart er seksuelle overgrep mot 

barn og unge som utgjør en av de største truslene mot barns helse og 

utviklingsmuligheter i dagens samfunn. Allikevel er det mange saker som 

henlegges på bakgrunn av bevisets stilling, så det kan virke som om barnas 

rettsikkerhet ikke er tilstrekkelig ivaretatt. 

 

Bang m.fl refererer også til undersøkelser som viser at overgrep mot barn ofte 

er nøye planlagt og varer i mange år. Overgrepene utføres hyppigst av 

familiemedlemmer, slektninger og andre barna kjenner godt. I følge Finkelhors 

undersøkelser er det stefar eller fraværende mor, sosiale og evnemessige 

forskjeller mellom mor og far som pekte seg ut som trekk forbundet med høyest 

risiko for overgrep. (Bang, m.fl., 1987, Sommerchild og Grøholt, 1989) 

 

Avdekking 
Seksuelle overgrep og incest blir som regel avdekket ved at barnet selv forteller 

om det til en voksenperson det har tillit til, eller ved at en voksenperson i barnets 

nærhet fatter mistanke og tar affære. Det hender at overgriperen praktisk talt blir 

tatt med buksa nede, men det hører til sjeldenhetene. Innerst inne vet 

overgriperne at de gjør noe galt, og er derfor forsiktige slik at de ikke blir 

oppdaget. Seksuelle overgrep kan også bli avdekket ved somatiske 

undersøkelser, men disse blir vanligvis foretatt først etter at mistanken om 

overgrep er vekket. Vi vet at barn nesten gjør hva som helst for å beskytte sine 

foreldre, selv om de føler at noe er galt. 

 

Overgriperen er gjerne en fra barnets nære miljø. Det kan være foreldre, 

omsorgspersoner eller slektninger. De seksuelle overgrepene er ofte innvevd i 

overgriperens personlighet. Overgriperen selv har stort sett så sterke 
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forsvarsmekanismer at de også fornekter overgrepene overfor seg selv, de 

forklarer ofte overgrepet som en omsorgshandling eller skylder på andre. Når 

fedre misbruker sine døtre skylder de ofte på at det er barnets plikt å bli opplært 

til hvordan de skal ha sex, og på at ”pappas lille pike” opplever jo bare hvor 

glad pappa er i henne. Enkelte kvinnelige overgripere er ensomme kvinner som 

lever isolert og fyller sitt behov for nærhet, makt og kjærlighet ved å få seksuell 

tilfredsstillelse gjennom barnet sitt. Et trekk som fremheves av enkelte som 

betegnende for incestfamilier er mangel på grenser. Det kan virke som om alt 

flyter, og ingen i familien tar ansvar for å sette grenser for den fysiske og 

psykiske utfoldelsen. Et annet delvis motsatt trekk er at familien er helt lukket, 

familien holdes isolert, som oftest av far. Blant incestfamiliene finner en ofte 

multi-problemfamiliene. (Normann, 1993) 

 

En av de store utfordringene ligger nettopp i det at det gjerne er en som står 

jenta nær som utnytter det seksuelt. Derfor påfører denne personen henne 

veldig skade. Det er så å si ingen barn som snakker nedsettende om sine 

foreldre, det er vanlig at de beskytter sine foreldre uansett. Denne tilliten og 

trofastheten ødelegger mest for jenta i forhold til hennes egen identitet og 

følelser. Overgriperen utnytter barnets tillit, og bruker henne kun med tanke på 

egen tilfredsstillelse, uten å bry seg om hvilke konsekvenser en slik handling vil 

få for den enkelte. Det er viktig å respektere jentas kjærlighet til overgriper og 

godta og støtte dem i at det er greit å være glad i for eksempel far, men ikke 

når han gjør slik og sånn. Med andre ord fordømme situasjonen, ikke 

personen. Mange barn har et behov for dette da tilliten og kjærligheten til 

foreldre er sterk. 
 

Dersom barnet kommer med avsløringen om incest selv, kan det være fornuftig å 

vurdere saken før man informerer foreldrene. I noen tilfeller har det vist seg at moren 

informerer faren (hvis han er overgriperen) slik at han rekker å sette munnkurv på 

barnet. Det har også vist seg at mor oftere enn tidligere antatt er mer eller mindre 

delaktig i overgrepet. Enten i form av at hun har vært aktiv som overgriper, eller i form 

av at hun har visst hva som har foregått uten at hun har villet eller klart å ta affære. I 

enkelte tilfeller er moren alene om overgrepet (Normann, 1993). 
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Hvor 
Man finner overgripere i alle samfunnslag, og av begge kjønn. Forskjellen fra 

normalen er at overgriperen misbruker barn seksuelt. Det er viktig å motarbeide 

troen på at man kan se hvem som er overgriper, eller at det er noen helt klare 

kjennetegn. Nettopp det at vi ikke har noen slike klare tegn, gjør arbeidet med 

avsløringen av overgrep så vanskelig. Det er flere forskjellige kategorier med 

overgripere, Eva Hildebrand deler dem inn i fire grupper;  

 

”1. de "kjærlighetssøkende", der motivet er ønsket om ømhet og 
nærhet 
2. de pan-seksuelle, som kjennetegnes ved at de søker 
seksuell tilfredsstillelse der det er mulig å få det 
3. de fiendtlige, som drives av et hatefullt forhold til barnet og 
destruktive impulser 
4. voldsbrukerne, som knytter vold til seksuell utøvelse i forhold 
til barn” (Hildebrand i Sommerschild og Grøholt, s.345, 1989) 

 

Incest blir av og til avdekket i ”de beste familier”, der det ikke er noen synlige 

avvik eller patologiske kjennetegn. Nettopp det at man ikke vet hvor man finner 

overgripere gjør ofte at avsløringene blir mottatt med vantro og sjokk. En vanlig 

reaksjon man hører er at folk ikke ville trodd det om den og den. De enorme 

avsløringene om seksuelle overgrep innen for velansette institusjoner som for 

eksempel kirken (kanskje særlig den katolske), speideren og idrettslag har 

skapt enorme reaksjoner rundt om i verden. Disse sakene viser at det ikke er 

mulig å se hvem det er som utfører seksuelle overgrep. I saker hvor overgriper 

er en ”betrodd medarbeider” og familien virker ”normal” er barnets troverdighet 

mest utsatt, man kan rett og slett ikke tro det er sant. Barnet avvises ofte med 

at det lyver, eller har fargerik fantasi. 

 

2.1.4  Kriser 
Når et barn blir misbrukt seksuelt føles det som et enormt svik. Dette gir 

langvarige og alvorlige psykiske skader, og er en av de hyppigste årsakene til 

senfølger etter seksuelle overgrep. Det blir sett på som mer skadelig å bli utsatt 

for overgrep fra en innen familien enn en utenforstående. En vesentlig grunn til 

dette er nettopp den incestutsattes opplevelse av tillitsbrudd, kombinert med 

trusler fra nærperson, fokus på hemmeligholdelse og trusler om katastrofer som 
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kan komme. Barna opplever at en person som står dem nær og de har tillit til, 

svikter dem og utnytter dem. For at et barn skal kunne utvikle seg normalt er det 

en forutsetning at voksne setter grenser og lager rammer som barna kan 

forholde seg til. Om en voksen ikke setter grenser, eller setter unormale 

seksuelle grenser, og bruker tvang og/eller trusler for å oppnå seksuell kontakt, 

vil barnet kunne få vansker med å utvikle seg normalt. Barnet vil ofte føle at det 

ikke kan stole på voksne fordi det har blitt sviktet av en eller flere av de voksne 

som sto dem nær. Nære familiemedlemmer kan være spesielt kyniske i å utnytte 

barnets avhengighetsforhold (Normann, 1993). 

 

Det er vanlig at et barn gjennomlever kriser som føle av traumer, slik et 

seksuelt overgrep er. Etter den første sjokkfasen gjennomlever de gang på 

gang det som er skjedd. De drømmer om hendelsen og har følelsen av at det 

skal skje igjen. De går så over i en nummen reaksjonsfase der de har et 

redusert engasjement i sine omgivelser på samme måte som voksne har det. I 

neste fase får de symptomer. De blir nervøse og skvetne, får søvnforstyrrelser, 

konsentrasjonsproblemer og unngår hendelser som minner om overgrepet, for 

eksempel å nærme seg stedet der overgrepet fant sted. Når barnet kommer til 

undersøkelse etter en slik opplevelse, bør man understreke at kroppen er like 

hel, og at barnet kan fungere på linje med andre i fremtiden. Like viktig er det å 

gi dem støtte på at de har mestret situasjonen. Ved gjennomgang av 

hendelsen i detalj vil man alltid finne noen trekk ved barnets adferd som har 

vært mestrende. Dette vil motvirke følelsen av maktesløshet senere 

(Sommerschild og Grøholdt 1994). Det er også viktig å gi barnet bekreftelse på 

at det er greit at det fremdeles har positive følelser for overgriperen. Man må 

hjelpe barnet å skille de forskjellige situasjonene;  ”Pappa er snill, men ikke 

når…”. Dette bidrar til å gi barnet aksept for den forvirringen det føler, og 

samtidig fordømme situasjonen ikke personen. 

 

Johannessen, Kokkersvold og Vedeler (s.199,1994) referer til Chaplins 

psykologiske ordbok som definerer kriser som: 

 

”Enten et vendepunkt markert av sterk og tydelig forbedring 
eller sterk og tydelig forverring.  
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Eller en beslutning eller hendelse av stor psykologisk betydning 
for det enkelte menneske”  

 

Psykiske kriser medfører å oppleve at man er forlatt, ensom og verdiløs både i 

egne og andres øyne, og følelsen av meningsløshet. Den traumatiske krisen 

deles ofte opp i fire faser: 

• Sjokkfasen  
• Reaksjonsfasen 
• Bearbeidingsfasen 
• Nyorienteringsfasen  
 

De vanligste forsvarsmekanismene i forbindelse med kriser er  

• Regresjon 
• Fornekting 
• Projeksjon 
• Rasjonalisering 
• Isolering av følelser 
• Undertrykkelse av følelser (Johannessen, Kokkersvold 

og Vedeler, s. 203 –204, 1994) 
 

Fortrengning, overreagering og forsterking av krisesymptomer forekommer 

også. Sorgreaksjon er vanligvis en viktig del av krisen. Sorg, fortvilelse, tomhet 

og lite vitalitet kan være mest utpreget hos noen, mens andre kan reagere med 

raseri, aggresjon og desperate handlinger. De fleste vil uansett oppleve 

meningsløshet, lav selvfølelse og ensomhet. Psykosomatiske reaksjoner og 

stressymptomer av forskjellige slag er også vanlig (Johannessen, Kokkersvold 

og Vedeler, 1994). Denne krisen og det den medfører er ofte en del av det som 

hemmer barn som utsettes for incest sosialt. De føler seg isolert og annerledes. 

Sviket fra en nær tillitsperson øker omfanget av krisen.  

 

2.1.5 Konsekvenser av seksuelle overgrep 
Det er endel umiddelbare fysiske skader forbundet med seksuelle overgrep og 

det er ofte ved avdekking av disse man blir klar over at det har foregått 

misbruk. En trussel er faren for at de umiddelbare skadene som er blitt påført 

barna utvikler seg til fobisituasjoner som igjen hemmer barnet sosialt, som for 

eksempel vegring mot å gå til lege/tannlege, ikke ville kle av seg til gym osv. 
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De fysiske skadene kan kort listes opp som umiddelbare følger av misbruk hos 

jenter: 

• Skader på kjønnsorganer og anus 
• Seksuelt overførte sykdommer  
• Tidlig graviditet/abort 
• Skader på tannemalje (Normann, 1993) 

 

Alle disse umiddelbare følgene fører til en viss sosial konsekvens for jenta, som 

hemmer henne i daglig omgang med andre. Jenter som har vært utsatt for incest 

og andre former for seksuelle overgrep, får ofte et unormalt forhold til kroppen 

sin. Det finnes eksempler på jenter (og gutter) som ikke har sett på 

kjønnsorganet sitt etter at de har vært utsatt for overgrep, fordi de synes det ser 

stygt ut, eller fordi de tror det er blitt ødelagt (Normann, 1993). 

 

Barn kan også ha mer generelle symptomer på at noe er galt. Enkelte barn 

slutter å utvikle seg eller det virker som om utviklingen går tilbake. Adferden kan 

da bli småbarnslig og klengete. Mange av barna får psykiske reaksjoner i form 

av mareritt, engstelig adferd, enurese (sengevæting) og enkoprese (bæsje i 

buksa). Noen isolerer seg mens andre blir ukritiske og blindt kontaktsøkende. 

Andre barn igjen reagerer med å bli aggressivt utagerende eller de utvikler en 

selvdestruktiv adferd. De aller fleste barn som er blitt utsatt for seksuelle 

overgrep utvikler generelle stressymptomer. Noen barn får også vegring mot mat 

som ser ut som kjønnsorganer eller sæd, som agurker og melk (Sommerschild 

og Grøholt, 1989). 

. 

 

Det er noen adferdstrekk som er ganske klare indikatorer på at overgrep har 

funnet sted, uten at noen av dem automatisk betyr at barn er blitt utsatt for 

seksuelle overgrep.  

 
• ”Åpen seksuell utagering mot voksne 
• Seksuell aktivitet overfor yngre barn og hvor denne har 

en voksen karakter man vanligvis ikke ser i denne 
aldersgruppen (eks. seksualisert adferd)  

• Vold mot yngre barn 
• Selvødeleggelse 
• Angst for badeværelser og dusjer 
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• Kombinasjon av vold og seksualitet i tegning, 
skolearbeid, språk og lek (eks. seksualisert språk)   

• Overdreven angst eller avsky når de blir berørt av 
voksne 

• Problemer i forhold til undersøkelse hos lege/tannlege” 
(James og Nasjleti i Sommerschild og Grøholt, s.348, 
1989) 

 

Det er flere aspekter som kan indikere at et barn er blitt utsatt for overgrep. 

Finkelhor og Browne (i Sommerschild og Grøholt, 1989) legger vekt på fire 

aspekter som preger barn som kan være utsatt for overgrep. Det første er 

traumatisk seksualisering. Når et barn oppfører seg utfordrende eller sexy blir 

det belønnet av overgriperen. Dette fører til at barnet blir forvirret i forhold til 

normer og seksuell identitet. Barnet blander sammen sex, omsorg og kjærlighet, 

og det viser tidlig og/eller overdreven seksuell adferd. Når barnet vise denne 

formen for adferd ute i ”normalsamfunnet” kan reaksjonene fra omverdenen virke 

hemmende på barnet. De forskjellige rollene barnet innehar gjør at alt blir 

komplisert. Barnet har lært å få belønning for en type adferd, som det opplever å 

få en form for straff for i andre situasjoner, ofte av samme person.  

 

Det andre aspektet er stigmatisering både innen adferd og avviksspråk. 

Overgriperen tvinger ofte barnet til å holde overgrepet hemmelig og gir barnet 

følelse av ansvar for det som skjer. Blir overgrepet allikevel avdekket, vil 

reaksjonene fra omverdenen lett føre til at barnet føler seg anklaget. Barnet føler 

seg ødelagt, verdiløs og annerledes enn andre, noe som igjen kan føre til 

selvdestruktive handlinger. En opprettholdende konsekvens i dette tilfellet er 

reaksjonene fra personene i miljøet rundt. Det er lett å sette ”merkelapp” på 

offeret, og øke dets følelse av skyld i det som skjer.  

 

Det tredje aspekt Finkelhor og Brown omtaler er forræderi. Barnet blir seksuelt 

misbrukt av en som står det nært, en tillitsperson. Dette kan gjøre at barnet får 

problemer med hvilke personer det kan stole på, og barn som har vært utsatt for 

incest utvikler ofte en generell mistillit mot andre mennesker. Resultatet er at 

seksuelt misbrukte barn som regel blir ensomme og isolerte, fordi de unngår å 

knytte nye og nære relasjoner. Når et barn blir utsatt for incest føles det som et 

svik. Det kan igjen gi langvarige og alvorlige psykiske skader, og er en av de 
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hyppigste årsakene til senfølger etter seksuelle overgrep. Det blir sett på som 

mer skadelig å bli utsatt for overgrep fra en innen familien enn en utenforstående 

 

Det fjerde og siste aspektet er følelsen av maktesløshet som oppstår hos barnet 

da dets naturlige kroppsgrenser ikke blir respektert av den voksne. Maktesløshet 

kan ofte føre til et forsøk på å kontrollere sine omgivelser med utagerende, 

tyrannisk adferd. Hos andre barn kan adferden bli internalisert, de utvikler fobier, 

somatiske plager og skoleproblemer. Barnet kjemper mot en enorm overmakt og 

vet ikke hvor det kan vende seg for hjelp, særlig ikke når det er en som står en 

nær som utfører misbruket. 

 

Det er lagt frem undersøkelser som viser at så mange som 30% av mennesker 

på psykiatriske behandlingsinstitusjoner lider av skadevirkninger etter misbruk 

(Normann, 1993). Det foreligger også undersøkelser som tyder på at så mange 

som 70% av alle prostituerte, både menn og kvinner er tidligere seksuelt 

misbrukt (Bang, m.fl., 1987). De fleste voksne har gjennom oppveksten opplevd 

mye som kan influere på den mentale utviklingen, og som påvirker adferden. 

Det kan bli vanskelig å konkludere med at et psykisk problem nødvendigvis 

skyldes et seksuelt overgrep. De vanligste problemene hos voksne er angst, 

depresjon, seksuelle problemer og følelsen av å være verdiløs. Det har vært 

antydet at minst halvparten av alvorlig sinnslidende pasienter har en forhistorie 

med seksuelt misbruk i barndommen. Av pasienter som behandles poliklinisk 

for lettere psykiske lidelser har, ifølge enkelte undersøkelser, omkring 30% lidd 

samme skjebne. (Normann, 1993) 

 

2.1.6 Trekk ved jenter som har vært utsatt for incest 
Gutter og jenter reagerer ofte forskjellig på overgrep og seksuelle problemer. 

Kort sagt kan man si at jentene i større grad tar problemene innover seg, 

internaliserer dem, og føler ofte at det er deres skyld at ting går galt. Guttene 

viser problemene på en annen måte, de eksternaliserer dem, det vil si at de 

reagerer med å være utagerende. De kan bli aggressive og voldelige, og iblant 

blir de selv overgripere. På den måten kan følelsen av skam og skyld være 

forskjellig hos jenter og gutter. Gutter vil føle mer skam over det de har vært 
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med på, mens jentene kan føle mindre skam, men mer skyld. Dette er selvsagt 

svært generaliserende. Det finnes en rekke gutter som internaliserer og en 

rekke jenter som eksternaliserer (Normann, 1993). I løpet av de siste årene har 

vi sett en endring i reaksjonsmønstre og adferdsmønstre hos jenter generelt. 

Mye tyder på at jenter er blitt mer utagerende og aggressive i sin væremåte, 

om dette også gjelder for jenter som har vært utsatt for incest er usikkert. Dette 

støttes opp av min egen erfaring fra psykiatrien, og ikke minst det som er 

kommet frem i media. Det er signaler på at det stadig er flere jenter som 

henvises til psykiatrien på grunn av utagerende adferdsproblemer. 

 

Jenter (og gutter) som utsettes for incest eller har vært utsatt for incest vil 

bevisst eller ubevisst gi en del signaler til omverdenen om at noe er galt. 

Mange av signalene kan også skyldes andre faktorer enn incest, og ofte er det 

lettere og gå tilbake og se de ”rette symptomene” i ettertid. Signaler fra jenter i 

grunnskolealder på at de har vært utsatt for incest kan blant annet være: 

 

• Forverring av skoleprestasjoner 
• Skulking/rømming 
• Angstanfall 
• Depresjoner 
• Fobier 
• Seksualisert språk og adferd 
• Tvangstanker/handlinger 
• Alvorlig opprør mot voksne 
• Rolleforvirring 
• Sosial isolasjon 
• Kriminalitet 
• Rusbruk 
• Prostitusjon 
• Suicidalitet 
• Svelgebesvær 
• Selvdestruksjon som fører til tap av selvfølelse og 

følelsen av egenverd. (Hildebrand og Christensen i 
Spesialpedagogikk 5-6/90, Ulberget, 1995 m.fl) 

 
Det viser seg at hos voksne er signalene oftest psykiatriske lidelser, og hos 

mindre barn er det mer fysiske signaler som sendes i form av seksuelt betont 

lek, gå tilbake i utviklingen osv (HP-tema 66, 1994).  
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Hvis man ser på jenter i grunnskolealder, hva er da særegent ved disse med 

tanke på incest. Jenter mellom 6-15 år blir ofte sett på som en risikogruppe for 

skadevirkninger etter seksuelle overgrep, dette fremkommer av litteraturen  der 

det blir drøftet sammenheng mellom jentas alder og virkningen av seksuelle 

overgrep. Når jenter begynner på skolen blir de ofte flinkere til å skjule sine 

problemer. Symptomene er mer diffuse og vanskelige å tyde. I tilfeller hvor 

overgrepet har startet tidlig har de ofte gitt opp å få andre voksne til å forstå 

(HP-tema 66, 1994).Toverud uttaler seg om barn på et mer generelt grunnlag 

når det gjelder aldersspesifikke reaksjoner og faremomenter etter incest. Jeg 

mener hennes hypoteser er interessante og velger å ta med i oppgaven. Hun 

har formulert en del hypoteser når det gjelder barn i grunnskolealder (Eide-

Midtsand og Toverud, 1997): 

 

• Denne aldersgruppen kjennetegnes av sterk 
familielojalitet, ansvar for voksnes og familiens ve og vel, 
og har samtidig en sterk følelsesmessig og materiell 
binding til og avhengighet av familien 

• Denne aldersgruppen kjennetegnes av relativt stor 
kognitiv mulighet til å forutse hva overgrep innebærer og 
hva konsekvensen av avsløring vil innebære for barnets 
nære personer dersom de er involvert i overgrepene. 

• Av de foregående antagelse kan man regne med at det 
på mange måter er vanskeligst for denne gruppen å 
kommunisere om og bearbeide overgrepserfaringer; 
Vanskeligere enn for de yngre barna utfra innsikt i 
samfunnsnormer og konsekvenser osv. altså utfra 
moralske og kognitiv utvikling. Og vanskeligere enn for 
de eldre ungdommene utfra sterkere binding til og 
avhengighet av familien (der familien er involvert i 
overgrepene) 

• Det er bred enighet om at den støtten barnet får fra ikke-
overgripende nærperson er av stor betydning for 
skadevirkningene av overgrepet. 

 

Barn i grunnskolealder blir av seg selv og omverdenen opplevd som mer 

autonome individer. De tar selv, og blir også tilskrevet av omgivelsene, mer 

ansvar for seg selv og for egne handlinger. Barn i denne alderen tar også langt 

på vei ansvar for lidelser i forbindelse med overgrepet de har vært utsatt for, og 

ikke minst for familiens ve og vel. Disse barna er fremdeles avhengig av familien 

sin, sine nærmeste og i mange tilfeller av den personen som har utsatt dem for 
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overgrep. Denne avhengigheten er nært knyttet til den evnen de har til nettopp å 

ta ansvar for sine nærmeste, og derved nedprioritere egne behov. Det kan virke 

som om barnas innlevelsesevne og kjærlighetsevne i forhold til den voksne 

utgjør nettopp en del av de betingelsene som i mange tilfeller får barnet til å 

havne i en fastlåst felle, hvor videre kommunikasjon og bearbeidelse er 

vanskeliggjort. Dette gjelder i sterkere grad jo tettere relasjonene til overgriperen 

er, og jo mer avsløringen av overgrepet også vil få av følger for andre barnet er 

knyttet til grunnskolealder (Eide-Midtsand og Toverud, 1997). 

 

De psykiske skadevirkningene av seksuelle overgrep er et komplisert område. 

Det kan være vanskelig å skille mellom det en kan kalle en psykisk skade og et 

reaksjonsmønster som kanskje heller burde betegnes som et symptom. Hos 

barn er det ofte enklere å relatere de psykiske problemene til selve overgrepet 

enn hva det er hos voksne. Som følge av de psykiske belastningene barna 

utsettes for, ender de ofte opp med problemer i forhold til rus og prostitusjon, 

spiseforstyrrelser, egen seksualitet, selvdestruksjon og selvmord. Mange av 

disse forholdene er ofte omtalt som jenteproblematikk, og er ikke akseptert 

adferd i vårt samfunn. Allikevel er det ofte samfunnet rundt som opprettholder 

konsekvensene og forsterker/opprettholder adferden.  

 

Det er gjort studier som dokumenterer skadevirkninger etter incest og seksuelle 

overgrep. Borchgrevink og Christie refererer til en undersøkelse utført av 

Finkelhor og Browne (Borchgrevink og Christie, red. 1991). Browne og Finkelhor 

har gjennomgått 27 studier av kvinner som har vært utsatt for forskjellige former 

for seksuelle overgrep for å dokumentere skadevirkningene. Deres konklusjon er 

at de umiddelbare skadene, initialeffekten, er frykt, depresjon, rømming, 

skoleproblemer, sinne og findelighet, skyld og skam, samt avvikende seksuell 

adferd. Langtidsvirkningene omfatter depresjon, selvdestruktiv adferd, angst, 

følelsen av isolasjon og stigmatisering, lavt selvbilde, vansker med å stole på 

andre, tendenser til å bli offer på nytt, ny mishandling og seksuell mistilpasning, 

Browne og Finklehor oppsummerer med å si at studien klart viser hvilket alvorlig 

problem seksuelt misbruk er for dem som blir utsatt for det. Da særlig med 

hensyn til langtidsvirkningene, hvor man her ser effekten av noe som skjedde for 

mellom 5 og 25 år siden. De typer overgrep som er mest skadelige er der far 
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eller stefar er overgriper, der det er genital kontakt og der det er tvang. Det 

understrekes også at det gjenstår mye forskning for å kartlegge 

skadevirkningene.  

 

Borchgrevink og Christie refererer også til en annen undersøkelse, denne utført 

av Bagley og McDonalds (Borchgrevink og Christie, red. 1991). Denne 

undersøkelsen er fra London i 1984, foretatt på jenter som hadde opplevd incest 

før fylte 14 år. Undersøkelsen konkluderer med at det å ha blitt utsatt for 

langvaring seksuelt misbruk i familien i større grad fører til depresjon, seksuell 

mistilpassning og lavere selvoppfatning, enn både fysisk mishandling, 

omsorgssvikt og separasjon fra mor (dette gjaldt ikke separasjon fra mor på et 

tidlig alderstrinn). Undersøkelsen viser også at incest har alvorlige, langvarige 

følger for voksen mental helse.  

 

Barn i omsorgssviktsituasjoner får ofte på et tidlig tidspunkt formidlet at de ikke 

er gode nok, at de er uønskede og at de har ansvar for alt som er galt i 

familien. De erfarer at de kun har verdi når de lever opp til foreldrenes 

forventninger; at de først og fremst er til for å dekke den voksnes behov, eller 

at ingen er opptatt av dem. De utvikler over tid et dårlig og forvrengt selvbilde 

og lav selvfølelse. Barn forsøker ofte å forstå situasjonene de befinner seg i, og 

forklare overgriperens adferd på en måte som setter vedkommende i et godt 

lys, mens barnet selv tar ansvar og bærer skylden. Dette avhenger selvfølgelig 

med barnets ”kognitive alder”. Incestoffer som gruppe vil sannsynligvis være 

sterkest belastet med ansvar og skyld, all den tid overgriperen beskytter seg 

selv ved aktivt å pålegge barnet å være bærer av skylden. Samtidig som barna 

påtar seg mye ansvar er de svært lojale overfor foreldrene (Killèn, 1991)  

 

Det er ikke lett å dempe et barns seksuelle forvirring, barnet må hjelpes til å 

finne ut av seg selv og hvem det er, uten å gå over egne grenser. Et barn som 

har problemer med egen seksualitet, og egen kropp som følge av incest må få 

mulighet til å bruke tid på å bli kjent med seg selv, uten at det føles som et nytt 

overgrep, eller at barnet får følelsen av at overgrepet er dets egen skyld. Om 

man som voksen omsorgsperson ikke respekterer barnets grenser vil det atter 

en gang føle seg sviktet og maktesløs. Et resultat av dette kan bli en voldsom 
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utagering, eller en veldig internalisering og tilbaketrekking. Det er viktig for alle 

å føle at vi selv kan bestemme over vårt eget liv, og ikke minst vår egen kropp. 

Men barn vet ikke hvordan dette skal være om de ikke får satt riktige grenser 

av voksne, og dermed blir ledet i riktig retning.  

 

Når det gjelder å overvinne barnets motstand sier Finkelhor i Åsli (1989) at 

dette vanskeliggjøres i incest. Barnets evne til å nekte eller protestere har også 

innvirkning på overgrep. Et vesentlig moment som spiller inn er om barnet har 

et nært forhold til overgriperen, noe som skjer når overgrepet skjer innenfor 

familien. Barn som vanligvis ville kunne stå i mot og protestere høylydt på 

overgrep fra fremmede, kan fort bli mye mer sårbare fordi den seksuelle 

tilnærmelsen kommer fra en person barnet har et nært forhold til. Fordi den 

voksne kjenner barnet vil det enklere for denne å nærme seg barnet, og 

komme med de mest effektive truslene for å nå sitt ”mål”.   

 

2.1.7 Den sosiale rollen 
Venner 
Vennskap og interaksjon mellom jevnaldrende er viktig for utvikling av 

emosjonell, sosial og kognitiv kompetanse. Fra tidlig av blir vennskap preget av 

tilhørighet, respekt, tillit og emosjonell støtte. En blir i større grad i stand til å vise 

empati og kunne åpne seg for hverandre. For å være i stand til å etablere og 

opprettholde positive forhold til jevnaldrende er det nødvendig med ulike former 

for sosial kompetanse. Denne kompetansen utvikles gjennom samhandling med 

andre på samme alder. Vi vet at jenter som har vært utsatt for incest ofte sliter 

med dårlig selvbilde, er isolert og føler seg annerledes. Disse faktorene bidrar til 

at jentene ikke klarer å opparbeide seg eller etablere denne sosiale 

kompetansen. 

 

Sosial kognisjon dreier seg om å oppfatte og forstå sosiale relasjoner, samt egne 

og andres tanker, følelser, motiver og intensjoner. Allerede i 8-9 års alderen har 

barn ganske klare oppfatninger om hvordan de vurderer seg selv på det 

kognitive, det sosiale og det fysiske området. Ikke minst synes de å være opptatt 

av sin kognitive og sosiale kompetanse. Samtidig som de utvikler en differensiert 
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selvvurdering, danner de seg også en mer global oppfatning av sin egen verdi 

som person. I skolealderen blir selvvurderingen også mer i overensstemmelse 

med så vel den faktiske kompetansen som andres vurdering. (Evenshaug og 

Hallen, 1993) Å danne et selvbilde skjer gjerne på en indirekte måte gjennom 

andres reaksjoner på en selv. For å kunne gjøre oss selv til objekt for vår egen 

persepsjon, må vi på en måte tre på ”utsiden av oss selv” og se oss selv med 

andres øyne. ”Jeg speiler meg i de andres reaksjon på meg” (Evenshaug og 

Hallen, s.233, 1993). 

 

Hemmeligholdelse 
Jenter som har vært utsatt for incest kommer psykisk i den situasjonen at de 

føler skyld for den situasjonen de er i, og således bærer familiens skam. Det at 

denne skyld-/skamfølelsen frembringes henger videre sammen med den unges 

familiesituasjon, hvor selve familiestrukturen med mor, far og søsken ikke er så 

veldig annerledes enn i andre familier, men der det som er skjedd innenfor 

familiens fire vegger er betydelig forskjellig fra hva som skjer i ”normale” familier. 

Det som skjer er noe du ikke kan snakke med noen om, verken din mor, venner, 

kamerater/venner eller lærer (Beldring, 1985). Tabuet, isolasjonen og fokus på 

hemmeligholdelse hemmer disse jentene i sin sosiale utfoldelse. 

 

Jenter i grunnskolealder er en gruppe som ofte føler det sosiale presset på flere 

områder, således kan det å bære på en hemmelighet som incest ofte bli ekstra 

belastende. Denne aldersgruppen kjennetegnes blant annet ved sterk 

gruppetilhørighet, identifisering og krav om å ”finne sin plass”. Kombinert med at 

det er i denne alderen man gjennomgår puberteten som i seg selv er en 

belastning for de fleste, er det ikke rart at en jente i grunnskolealder fort kan bli 

ekstra skadelidende i forhold til reaksjoner fra omverdenen, og den ensomme 

kampen for hemmeligholdelse.  

 

Den kjente norske forfatteren Herborg Wassmo, skrev på 80-tallet en meget 

omtalt triologi. Grunnen til den store omtalen var at bøkene handlet om incest, 

om hva det gjorde med livet til en ung jente, og hvordan hun kjempet for 

hemmeligholdelse og mot skyldfølelsen. Da bøkene om denne jenta, Tora, ble 

skrevet var det lite kunnskap om incest og seksuelle overgrep generelt. Tema 
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var relativt nytt i folks bevissthet, og forfatteren er ingen fagperson. Bøkene har 

fått mye oppmerksomhet og de er skrevet med god innsikt. Når det gjelder 

forholdet til skyld og hvorfor hemmeligholdelse er så viktig for de som er blitt 

utsatt for incest, mener Wassmo også noe om dette, noe som kom frem i et 

intervju med Norsk Psykologforening i 1997: 

 

”Herborg Wassmo: 
Det viktigste er å hjelpe offeret for seksuelle overgrep å få 
plassert skylden utenfor seg selv, for å i det hele tatt kunne 
gjenerobre sin egen kropp og sitt eget sinn, ellers tror jeg ikke 
en kommer videre. Skyld og skam må plasseres der det skal 
være. Man skal ikke la den krenkede være nødt til å omgås den 
av foreldrene, eller det menneske som har gjort overgrepet. 
Offeret må få oppleve at noen tar ansvar og fjerner det fra 
åstedet, ikke bare fra personen. Et hjem med minner om 
overgrepet vil alltid være et spøkelseshus. Men han eller hun 
må få med seg sin mor eller et annet godt ”vitne”. Barnet må få 
slippe å se overgriperen. Det er ødeleggende. Jeg forstår ikke 
hvordan man kan lære noe eller finne trygghet med en 
overgriper i nærheten. De som greier det, mobiliserer 
umenneskelig styrke………….. 
 
Intervjuer 
Hvorfor er det så vanlig at de som er uten skyld, likevel føler 
skyld? 
 
Herborg Wassmo  
Kvinners kropp har alltid vært omgitt av skam, tabu og krav om 
renhet, helt opp til våre dager. Dette gjennomsyrer reklame, 
oppdragelse, skole, media, alle de forventninger vi får fra 
samfunnet, og fra våre oppdragere. Lolita, sjøgen og 
madonnaen- alle er like lett salgbare. Jo verre et samfunn er, jo 
lettere å omsette. Kvinners psyke skal være som modellkitt og 
formes av familie og samfunnet. Hennes raseri er for eksempel 
”hysteri”, mens menn bare er storartet når de ”setter ting på 
plass” (Intervju med Herborg Wassmo i ”Tidsskrift for Norsk 
Psykologforening” 1997, s 67).” 

 

Forvirring 
Barn vil alltid prøve å forstå sammenhengen i tilværelsen og finne meningen i det 

som skjer. Små barn greier ikke å skjønne at det som skjer skyldes andre enn 

dem selv, de har vanskelig for å tro at de voksne, særlig sine egne foreldre, gjør 

noe galt. Så når noe føles galt eller vondt vil de tro at noe er i veien med dem 

selv, eller at de får straff for noe de har gjort noe galt. Dette er overgriperne klar 
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over, og forsterker denne tendensen ved direkte å si at det er barnets feil. Barnet 

har enten lokket eller fristet dem, eller overgrepene var straff for noe. Noe de 

hadde ”fortjent”. I disse tilfellene må man lære barnet å si til seg selv: ” Det var 

ikke jeg som ba om det” ”jeg sa nei”. Overgrepene skjer som regel under 

omstendigheter der barna forstår at de ikke må si dette til noen, selv om 

overgriperen ikke nødvendigvis sier noe direkte til barnet. Konkrete trusler om 

barnehjem, fengsel, drap osv. gjør det selvfølgelig klinkende klart for barnet at 

noe er forferdelig galt. Etter hvert som de når skolemoden alder vil barna forstå 

det sosiale tabuet som gjelder for seksuelle overgrep, og derved føle seg enda 

mer skyldige. De vil kjenne seg annerledes enn andre, og at det er noe galt med 

dem. (HP-tema 66, 1994).  Det å ta barnet ut av familien kan gi det skyldfølelse, 

resten av familien lever som før, mens det er plassert bort. Barnets 

årsaksforståelse er ofte at ”det er min skyld om far havner i fengsel”. Denne 

lojalitetskonflikten kan være meget hemmende for barnet i sosial interaksjon. 

 

Unge som har vært usatt for seksuelt misbruk kan oppleve et traumatisk 

overgrep, og samtidig seksuell opphisselse (”kroppen svikter meg”). De vil da 

måtte bruke mye tid på å oppklare forvirringer som øker skamfølelsen. ”Var det 

jeg som ville det?” ”Var det overgrep eller var det godt?” Det blir ofte en 

sammenblanding av lyst, angst og smerte. Det er viktig å støtte barnet i å si at 

det er helt greit at kroppen reagerte slik den gjorde, det er jobben dens, det er 

derimot ikke greit at den som utførte overgrepet gjorde det.  

 

Utvikling 
Et resultat av incest er utviklingsforstyrrelser, jentene kommer ofte opp i en  

eksistensiell posisjonering: alt er min skyld, jeg fortjener intet, jeg er intet, jeg er 

et dårlig menneske. Barna stigmatiseres gjennom det som skjer med dem og 

alt de må holde inne i seg; jeg er skitten, jeg fortjente det, jeg er ødelagt, det er 

min egen skyld. Stigmatiseringsfølelser forsterkes gjennom krav om 

hemmeligholdelse, og dersom barna gjøres ansvarlig for overgrepet enten 

direkte eller gjennom kommentarer som: ”men kunne du ikke sagt nei?” eller 

”hvorfor sa du ikke ifra?”. Jenta har ofte en dominerende følelse av å være 

ødelagt, syk eller skadet. Stigmatiseringen resulterer i en følelse av å være 

isolert og frastøtende, noe som i enkelte tilfeller uttrykkes gjennom 
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selvdestruktiv adferd og i angrep på positive elementer i relasjoner. Barna 

forventer å bli møtt med avvisning og avsky og fremtvinger ofte slike reaksjoner 

i omgivelsene. Det negative selvbildet projiseres gjerne på andre ting, ingenting 

er bra nok. 

 

Det å attribuere årsaken til overgrepet på seg selv har også en klar angst-

avvergende funksjon. Å tenke at overgrepet skjer pga. noe en selv har gjort gir et 

håp om å kunne gjøre noe annet, og derved forhindre overgrepet neste gang. På 

denne måten fører skyldattribueringen til en illusjon om kontroll og forutsigbarhet. 

Som oftest gir dette seg utslag i to typer ”anklager”. Adferdsanklage: ”jeg skulle 

ha gjort noe annerledes”(handling, kunne gjort noe), eller karaktriologisk 

anklage: ”det er meg det er noe i veien med”(statisk, kategorisk, 

selvidentifiserende). Det er en todeling her, på det ene siden føler jenta skyld for 

en handling, på den andre siden ser hun etter feil ved seg selv. 

 

Erfaringer viser at når barn forteller om det de har opplevd, er det viktig å gi dem 

følelse av at de har mestret situasjonen så langt det lar seg gjøre. Vi vet at 

følelsen av avmakt er noe av det tyngste å bære, mens følelsen av å ha greid 

seg bra vil ha stor betydning for selvbildet og på hvordan man senere ser tilbake 

på det som har skjedd. Det er derfor viktig å støtte barna på det fornuftige de har 

gjort i en vanskelig og desperat situasjon. Når et barn gjenforteller en hendelse 

vil ofte gamle følelser dukke opp. Det å gjenoppleve følelser har ikke 

nødvendigvis en verdi i seg selv. Det er hvis man setter dem inn i en klarere 

sammenheng og får en ny oppfatning av det som er skjedd, at man virkelig blir 

hjulpet (Sommerschild og Grøholt, 1994). Når man jobber med barn og unge 

som har vært utsatt for incest er det viktig å støtte opp under at de ikke bare er et 

offer, men noen som har overlevd noe forferdelig. Offerbegrepet kan være 

stigmatiserende i seg selv og stempler på en negativ måte den som har vært 

utsatt for incest. De fleste støttegrupper o.l kaller seg overlevende/survivors 

(Bass og Davis, 1988, Borchgrevink og Christie, red. 1991), og bare gjennom 

bruken av begrepet viser de at de har tatt kontroll. Allikevel er det viktig å 

erkjenne at man faktisk er offer for en uakseptabel handling. Det må være lov å 

gå inn i en ”tradisjonell offerrolle” og få støtte på det når man har opplevd noe 

traumatisk, det betyr ikke at man skal forbli i offerrollen, men heller jobbe seg ut 
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av denne og ta kontroll. Sagt på en annen måte jobber en seg til å bli en 

overlevende. 

 

Familien 
Det er svært viktig for familier hvor det forekommer incest å holde dette forholdet 

hemmelig. Utover de lovmessige og sosiale sanksjonene, er det å opprettholde 

en fin fasade av største betydning. Den indre balansen i familien er også 

avhengig av hemmeligholdelse. I følge Renvoize er alle i familien preget av lav 

selvfølelse (Renvoize, 1985). Det blir derfor viktig for familien å holde sammen 

og holde fasaden. Ingen av dem er i stand til å stå på egne ben. Renvoize sier 

også at etterhvert som barna blir eldre og får større behov for kontakt med 

jevnaldrende får de enda større press fra familien om å holde overgrepene 

hemmelig. Offeret risikerer å bli utstøtt fra familien og bli stående alene om noen 

utenforstående får høre om overgrepene. Når dette kommer i tillegg til trusler om 

fengsel for overgriperen og oppløsning av familien blir det svært vanskelig for et 

offer å komme seg ut av overgrepssituasjonen. Tapene og konsekvensene 

fortoner seg som for store. 

 

Risikoen for nederlag kan være så stor at mange mennesker unnviker bestemte 

sosiale situasjoner fordi angsten og anspenthet har nådd en grense for hva de 

kan greie å utsette seg for. Unnvikelse av ubehagelige situasjoner medfører en 

øyeblikkelig angstreaksjon, men kan også utvikle et mønster av fobier. 

Mennesker som ikke behersker de mer kompliserte sosiale situasjoner reagerer 

ofte irrelevant i form av å bli stille, komme med antydninger, spille fornærmet, bli 

sure, vise oppgitthet eller sukke. Disse reaksjonene er ødeleggende for 

kommunikasjonen og den sosiale kontakten. I vårt samfunn er det ofte 

kompliserte sosiale ferdigheter og metoder som blir brukt når mennesker vil 

oppnå noe, og det er viktig å kunne beskytte seg selv. Uten en viss beskyttelse 

og en viss grad av selvtillit vil man ofte oppleve å bli et offer, overtalt av noen til 

ting man ikke har lyst til, gjøre andre tjenester man ikke har noe utbytte av osv. 

Videre er det viktig å holde på sine personlige rettigheter og kunne si nei til krav 

og forslag man ikke har lyst til å imøtekomme. Jo større sosial kompetanse man 

har, jo større selvstendighet og selvtillit føler man i en sosial situasjon. 
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2.2 Kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder  
 

2.2.1 Definisjoner, historikk og begrepsavklaring. 
Begrep og definisjon 
Kognitive prosedyrer har å gjøre med forutbestemt og erfaringsbegrunnet 

erkjennelse, og handler om kunnskap du har opparbeidet gjennom erfaring. De 

teoretiske hovedtankene går på at individet tolker og reagerer på hendelser ut 

fra hvor stor betydning de oppfattes å ha. Sagt på en annen måte blir 

menneskelig adferd bearbeidet av bevissthet. Kognitiv svikt kan føre til 

følelsesmessige forstyrrelser.  

 

Fokus i kognitiv terapi er at det er klienten/individets tankemønstre, 

oppfatninger og måter å forstå hvordan ting skjer på som må endres. 

Behandlingsmetodikken som benyttes søker å endre klienten/individets private 

verbaladferd og forestillinger om seg selv og verden rundt. 

Behandlingsmetodene kan være tankestopping, stimuluskontroll og/eller 

selvregistrering av private hendelser (Martin og Pear, 1988).  

 

En person som har lært en adferd fra førstehåndserfaring, uten regler, vil 

vanligvis ikke tenke på adferden i form av regler. Vedkommende vil isteden ha 

nonverbal eller uuttalt kunnskap. Det å ha regler å forholde seg til er særlig 

nyttig i innlæringsfasen av en ny, alternativ adferd.  

 

Kognitiv terapi er basert på at det er tankene dine, ikke ytre hendelser som 

skaper angst. Dette gjelder både angst, panikk og andre negative følelser. Du 

må oppfatte en situasjon og gi mening til den før du kan føle deg engstelig eller 

nervøs i forbindelse med den; Situasjonen skaper en assosiasjon til noe 

ubehagelig. Målet er at du skal endre din måte og tenke på, for så å endre din 

måte å føle på, lære deg å mestre situasjoner uten å bli grepet av angst eller 

panikk.  

 

Med selvinstruksjoner forstås:  
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”Ved hjelp av kognitiv omstrukturering kan man mindske 
katastrofetænkning og selvdestruktiv tænkning. Der er tale om 
en metode, hvor man arbejder med at ændre sit tankeinhold, 
således at det bliver mer opbyggende.” (Oestrich, s.34, 1986)  

 

Det er vanskelig å endre ting for seg selv i sitt eget hode, og ikke minst er 

reaksjoner fra omverdenen avgjørende. Det er viktig å involvere nettverket i en 

slik prosess, slik at offeret får hjelp til å endre sin adferd og styrke sin rolle, med 

støtte og tilbakemelding fra personene rundt seg. 

 

Historikk 
Kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder er en behandlingstradisjon som 

har vokst frem over tid. Historikken til behandlingsmetoden vil bli presentert for 

å redegjøre for tankene bak, og bruken av behandlingsmetoden. 

 

F.B. Skinner skrev ”Science and human behaviour” i1953, denne boken 

omhandler kontigensteori for barns aggresjon og tiltak bygd på denne teorien. I 

1957 ga han ut ”Verbal behaviour” som tar for seg forståelse av sammenheng 

mellom verbal adferd og annen adferd, og hvordan dette kunne utnyttes i 

endringsarbeid. Skinner så på mennesket som et biologisk vesen. Utvikling var 

det samme som innlæring. Skinner mente at alt kunne forklares av respondent 

og operant betinging. Skinner har sagt; ”Vi er stort sett dyr.”, ”Vi er født tabla 

rasa.” og ”Det du lærer, det blir du.”  

Skinner videreutviklet Pavlovs grunntanker om stimuli-respons adferd. 

Hovedsynspunktet hans er at man ved å legge betingelsene til rette kan forme 

individet. Man gir belønning etter at individet har gjort den rette relasjonen. 

Skinner var også opptatt av imitasjon som middel for læring. Læringen er preget 

av rollelæring. Læreren må være en elevene kan forholde seg til. I et 

idealsamfunn må skolen være en sentral aktør som er utrustet med gode 

identifikasjonsmodeller. Positive modeller må forankres i skolen. Unge trenger 

sunne modeller som ikke er uoppnåelige å leve etter. Skinner har vært mye brukt 

innen psykologi og spesialpedagogikk. Han er også blitt sterkt kritisert for å ha et 

meget mekanisk menneskesyn. Behaviorismen baserer seg på det som er synlig 

og målbar adferd. 
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Klassisk læringsteori forklarer emosjonelle reaksjoner som stimuli-respons 

mønstre. Det arbeides med en relativt enkel modell, hvor for eksempel en ytre 

begivenhet fører direkte til en følelsesmessig reaksjon, som resultat av tidligere 

innlæring eller klassisk betinging. I nyere forskning og klinisk praksis innenfor 

adferdsterapien har tanker, følelser, forestillinger og ”det indre liv” fått en 

vesentlig betydning. Disse prosessene kan være erkjente eller ikke, og en del 

av den terapeutiske prosessen er å beskrive og forstå innholdet. Når man 

opplever noe, blir eksternt påvirket gjennom gjenkjenning av situasjoner, gjør 

det noe med oss, det skaper en reaksjon. Denne reaksjonen er en del av en 

indre prosess, som gjør at vi responderer på den stimuli vi er blitt utsatt for. 

Responsen vi gir avhenger av hvilke reaksjoner vi tror responsen vil gi, 

hvordan miljøet rundt til reagere på vår adferd. Se modellen nedenfor: 
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Fig 1. Behavioristisk forståelsesmodell (noe utvidet), basert på Bandura og Meichenbaum. 

 

Selvinstruksjoner som behandlingsmetode ble først satt i system av den russiske 

fysiologen Luria. Han merket seg hvordan barnehagebarn instruerte seg selv i 

lek. Meinchenbaum og Oesterich har videreført mye av tankegangen til Luria. 

Bakgrunnen for tradisjonen er ideen om at tanken påvirker handling, at tanker 

har en innebygd styrende effekt på handling. På motsatt side er behaviorismen, 

med Watson, Pavlov og Skinner i spissen, hvor ideen er at det er ytre stimuli 

som påvirker handlingen. Det har vist seg at en kombinasjon av de to metodene 

er det mest hensiktsmessige, og det er det som er blitt benyttet i nyere 

miljøterapeutisk behandling (AMT, 1998). 

 

Luria og Vygotski utviklet en stadieteori for sosialisering av barn: 

1. Andres (voksnes) tale kontrollerer og styrer barns adferd 
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2. Barnets egen utadrettede tale blir en effektiv regulator for 
barnets adferd 

3. Barnets skjulte, eller indre tale får en styrende rolle 
 

D. Meichenbaum er mannen bak ”The nature and modification of impulsive 

children” (artikkel 1971) og ”Cognitive-Behaviour Modification” (1977). Disse 

verkene brukes i utstrakt grad av fagfolk som til daglig benytter seg av kognitiv 

behavioristiske behandlingsmetoder (AMT, 1998) 

 

Det er allikevel Albert Bandura, en banebrytende amerikansk psykolog, som 

regnes som hovedmannen bak kognitiv behaviorisme og ”social learning”. I 

anvendelsen av hypotetiske variabler skiller Bandura seg klart fra Skinner. 

Banduras teori bygger på mange data fra empiriske undersøkelser av barn og 

dyr. Jeg vil kort nevne noen av hypotesene til Bandura: 

 

• En stor del av menneskelig læring er kognitiv. 
• En hovedkilde for menneskelig læring er respons-

konsekvenser. 
• En annen hovedkilde til læring er gjennom observasjon. 

 

Banduras menneskesyn fokuserer på mennesket som en ”reciprocal 

determinism”. Han beskriver person, adferd og omgivelse som en innbyrdes 

interaksjon, se modell. 

 
 

     

 
Fig.2 Banduras modell, basert på Ogden (s. 247, 1995) 

OMGIVELSEADFERD 

  PERSON

 

Bandura snakker mye om modell-læring som et slags utvidet 

forsterkingsbegrep, noe som i seg selv forutsetter kognitive prosesser. Han 

mener at man lærer av litt bedre fungerende på egen alder/nivå- forbilder. 

 

Når det gjelder utvikling mente Bandura at det var to ”retninger”, trolig en 

kombinasjon av disse. Den første retningen er sosial læringsteori: barn lærer 

sammenhenger og konsekvenser av egen adferd. Barnet gjentar adferd som 
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skaper behaglige konsekvenser, reduserer adferd som skaper ubehag. Den 

andre retningen er modell-læring: de voksne/eldre er modeller for de 

yngre/barna. Bandura mente at skolen må være et laboratorium for 

menneskelig læring, uvikling og trivsel. 

 

I senere år har nye psykologiske metoder blitt utarbeidet for å behandle angst 

og panikk-liknede adferd, herunder kognitiv adferdsterapi som først ble utviklet 

av Albert Ellis og Aaron Beck (Tønning, 2001). Kognitive terapeuter har i 

mange år arbeidet for å forandre destruktiv tenking til hensiktmessig tenking. 

Aaron Beck har arbeidet spesielt med destruktiv tenking hos deprimerte hvor 

selvbebreidelse og katastrofetanker er meget utbredt. Denne type tenking går 

igjen hos mennesker som har vært utsatt for alle typer seksuelle overgrep, 

også incest. 

 

Albert Ellis jobbet med bruk av kognitiv behavioristiske metoder i arbeid med 

angst. Aaron Beck benyttet seg av behandlingsmetoden i arbeid rundt 

selvdestruktiv adferd. Disse to er beskrevet som opphavsmennene til kognitiv 

behavioristiske behandlingsmetoder slik vi kjenner dem i dag.  

 

Selvinstruksjoner vil si at man i forkant av en konkret situasjon minner seg selv  

på hva man skal gjøre, hvorfor man skal gjøre det, hvordan man skal gjøre det, 

og at man tidligere har fått det til. Man kan si at selvinstruksjoner er en indre 

dialog for å mestre et problem. 

 

Behandlingsmetoden er preget av utviklingsforståelse og læringsforståelse, de 

vanligste standardmetodene innenfor disse tradisjonene blir brukt i 

kombinasjoner som bestemmes ut fra den enkelte sak. En kombinasjon av 

trening på selvhevdelse, samtale, sinnekontroll, selvinstruksjoner og 

forhandlingsferdigheter. Målet er å instruere og ”snakke” til seg selv. For å få til 

det må en distansere seg fra seg selv, og ta parti med ”instruktøren” i seg, ikke 

offeret. Man må finne ut hva som må til for å gjøre noe nytt. Slik barn snakker 

med seg selv under lek, og instruerer seg selv, må offeret instruere seg selv, og 

utføre de adferdsendrende alternativer ”instruktøren” legger frem. 
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Selvinstruksjoner er en kjent behandlingsmetode, brukt både av fagforeninger og 

kvinnebevegelser (Kast deg frempå kurs). Alle benytter seg av selvinstruksjoner, 

det er en naturlig metode. Vi gir oss selv instruksjoner hele tiden, ofte ubevisst. 

Man gir seg selv beskjed om å huske å slå av plata på komfyren, ta telefonen 

når den ringer osv. Disse handlingene blir etter hvert så innarbeidet at man ikke 

trenger å foretelle seg selv hva man skal gjøre, det skjer automatisk. Selv om 

handlingen skjer automatisk er det instruksjoner som skjer, men disse 

lyntankene er så innarbeidet at de ikke registreres. Hva slags instruksjoner vi 

velger å bruke avhenger av reaksjonene vi forventer å få. Til tross for at det er en 

naturlig behandlingsmetode styres og kontrolleres vi av ting utenfra. Derfor klarer 

vi ikke å bruke denne behandlingsmetoden hensiktsmessig for å hjelpe oss selv 

når vi har mest bruk for det. En grunn til denne sperren er at vi i stressede 

situasjoner ikke er i stand til å differensiere eller abstrahere det som skjer, det 

vanskelige overvelder oss. Det er også vanskelig å sette ord på det som skjer i 

det det skjer, man har ofte mer enn nok med å komme seg gjennom krisen.  

Disse problemene møter når man jobber med jenter som er utsatt for incest, det 

er så mye som foregår, og så mange metoder i bruk for å klare å komme seg 

gjennom dagen at de ofte ikke er i stand til å tenke konstruktivt. 
 

I forbindelse med en rekke psykiske forstyrrelser, og i forbindelse med 

mellommenneskelige problemer, finner man ofte en forstyrret, selvdestruktiv og 

uhensiktsmessig tenking. Katastrofetenking er et veldig utbredt fenomen som i 

sin mest ekstreme form kan forstyrre og ødelegge dagliglivet fullstendig for 

mennesker. Katastrofetenking kan ha sammenheng med en uhensiktsmessig 

form for selvkontroll, i det man kan ”straffe” seg selv med ubehagelige 

forestillinger for på den måten å avverge uønskede handlinger. 

Katastrofeforestillinger har en særlig kraftig virkning innenfor bestemte tema. 

De oppstår ofte i forbindelse med sårbare mellommenneskelige områder. 

 

2.3 Bruksområde og hensiktsmessighet. 
Psykiske problemer, så lenge det ikke er genetisk eller organisk betinget, anses 

som lært adferd (handlinger, tanker, følelser, kroppsfornemmelser) (AMT, 1998). 

Problemene er kontrollert av konsekvensene de har ført til innen et bestemt 

sosialt system, denne adferdstankegangen ligger til grunn for den kognitiv 
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behavioristiske behandlingsmetoden. Bruk av kognitiv behavioristiske metoder i 

behandling er rettet mot trening av sosiale, kognitive og praktiske ferdigheter 

som har som mål å føre frem til likeverdige eller mer ønskelige adferd for den 

enkelte, og for nettverket som deltar i samhandlingen. Problemene må følgelig 

løses gjennom aktiv deltakelse fra incestofferet og fra de viktigste personene i 

vedkommendes nettverk (AMT, 1998). 

 

Innlæring av selvinstruksjoner har som målsetning å fremme problemløsning i 

konfliktfylte situasjoner, det vil si å styre adferden på en mer hensiktsmessig 

måte. Et mål er å komme over i en situasjon der incestofferet så langt det er 

mulig og faglig forsvarlig skal kunne fortsette å fungere, benytte de arenaer der 

vedkommende har tilknytning/tilhørighet. Dette innebærer at omsorg og 

endringstiltak må bygges rundt den enkelte med individuelt tilpasset bidrag fra 

omsorgsapparatet rundt. Problemskapende samhandlingsmønstre blir ofte delt 

inn etter utseende (utagering, tilbaketrekking, forvirring) selv om disse ofte har 

overlappende og sammenfallende funksjoner. Begrunnelsen for å beskrive 

problemtyper ut fra hvordan de fremstår (typografi) og ikke ut fra offerets 

opplevelser eller behandlerens oppfatning av etablerte årsaker eller 

resulterende intra-psykisk ”struktur”, er at personene rundt individet i første 

omgang vanligvis reagerer utfra lokalkulturens oppfatning av årsaken til en 

persons handlinger. Disse miljøreaksjonene kan enten bidra til å forsterke eller 

opprettholde problematiske samhandlingsmønstre hos en ungdom eller til å 

svekke/eliminere dem. Behandling innenfor en slik forståelsesramme 

innebærer derfor at meldt ”problemadferd” hos et menneske vanligvis 

forutsetter adferdsendring både hos personen selv og hos menneskene rundt 

(familie/sosialt nettverk) (AMT, 1998). 

 

”Formålet med trening av sosiale ferdigheter: 
• er å oppbygge effektiviteten ved bruken av sosiale 

ferdigheter og sikre en større sannsynlighet for at den 
enkelte når sine personlige mål. 

• er å forbedre evnen til problemløsing blant annet ved å 
utvikle evnen til å tenke i konsekvenser 

• er å utvikle de selvbeskyttende ferdigheter og bygge opp 
selvtilliten til den enkelte 
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• er å innlære angstreduserende teknikker herunder 
selvkontroll, avslapning og å bruke dem, selv i 
stressende situasjoner. 

• er å utvide det sosiale repertoaret og mulighetene til 
alternative handlemåter ” (Oestrich, 1986) 

 

Når de sosiale ferdigheter svikter, og det utvikles et begrenset 

adferdsrepertoar, blir evnen til å klare seg tilfredsstillende i det sosiale liv 

skadelidende. Når sosiale ferdigheter mangler, svikter den sosiale 

kompetansen. Når sosial kompetanse mangler, medfører det ofte avvisning og 

isolasjon som igjen økt stress og anspenthet. Hvis man ikke er i stand til å 

formidle kontakt til sin omverden gjennom sitt handlemønster og sin måte å gi 

uttrykk for følelser på kan det føre til mangel på personlige mål, og ofte en 

isolert tilværelse og en rekke negative reaksjoner av destruktiv art.  

 

Oestrich (1986) sier at det innenfor sosialisering og resosialisering finnes mange 

eksempler på mennesker som er blitt passive i det deres handlingsmuligheter 

utslukkes.  

 

 Posttraumatisk-stress-disorder (PTSD), eller Posttraumatisk-stress-syndrom 

(PTSS) er et kjennetegn hos mennesker som har vært utsatt for seksuelle 

overgrep. Dette er et komplekst sammensatt syndrom som er oftest observert i 

mennesker som har gjennomlevd kriser og dramatiske hendelser (Friedman, M. 

2000). Selvinstruksjoner har som mål å kode informasjon, lagre den i minnet og 

gjenskape/gjenkalle den (recalle) når man trenger å hente frem de rette 

selvinstruksjonene til den gitte situasjonen.  

 

I en studie foretatt i 1983 fant Schepple og Bart at kvinner som var blitt voldtatt 

i situasjoner de anså som trygge, fikk sterkere reaksjoner enn kvinner som 

anså situasjonen som mer utsatt og farlig (Schepple & Bart, 1983). I 1984 

rapporterte Frank og Stewart om liknende funn. Som jeg har vært inne på 

tidligere, viser undersøkelser at det er sammenheng mellom nærhet til 

overgriperen og de reaksjonene jenter som har vært utsatt for incest får. De 

som ofte inngår i PTSS er sinne, skyld, forvirring, skam, krenkelse og følelsen 

av svik. De som har overlevd  seksuelle overgrep, og da særlig incest, trenger 
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å lære seg betingelser for trygghet og utrygghet. Når utrygghet oppstår på en 

trygghetsarena, må den overgrepsutsatte lære seg å kjenne igjen hvor hun kan 

være trygg, skille mellom overgrepsarena og trygghetsarena. Hun må finne 

sine betingelser for trygghet og lære seg hvilke arenaer dette forekommer på 

(Leira, 1992). 

 

2.3.1 Beskrivelse av behandlingsmetoden. 
”Læring er en prosess som pågår hele livet, ofte på uventet vis” 
Bray 1991, s 18. 

 
Det er i hovedsak to tradisjoner den kognitiv behavioristiske 

behandlingsmetoden baserer seg på. Den kognitive behandlingsmetoden med 

bakgrunn i Meichenbaum og Bandura, består i at man ser på nye måter å 

instruere seg selv, trene på en gitt situasjon og så gjøre det alene. 

Adferdsanalytikerne mener derimot  at man skal ignorere instruksjonene og gå 

rett på det man skal gjøre. Isteden for å trene fokuserer man på automatisk 

handling. Både bruk av selvinstruksjoner og trening, samt adferdstrening er 

avgjørende for effektivitet. For at den alternative handlingen ikke skal feile må 

man sikre mestring. Trening er en tilleggsdel til selvinstruksjoner. Dette utdypes 

nærmere hos Martin & Pear (1998). 

 

Selvinstruksjoner og det generelle behandlingstilbudet basert på denne 

behandlingsmetodikken er bygd på troen om at adferd står i et dialektisk forhold 

til betingelsene den læres og opprettholdes under (Skinner 1969, Haley 1978, 

Bronfenbrenner 1979, Bateson 1980, AMT 1998). Omorganisering av 

betingelsene i naturlige hverdagssituasjoner kan derfor endre adferd og 

opprettholde mer akseptable adferdsformer. Trening av sosiale ferdigheter under 

så normale betingelser som mulig står sentralt i behandlingen. (Ambulant 

Miljøterapi (AMT), 1998) 

 

En del kognitive prosedyrer er basert på Martin og Pear (1998). De teoretiske 

hovedantakelsene bygger på at individer tolker og reagerer på hendelser utfra 

hvor stor betydning de oppfattes å ha. Det vil si at menneskelig adferd 

bearbeides av bevissthet. Det er også en antakelse at kognitiv svikt kan føre til 
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følelsesmessige forstyrrelser. Metoden som brukes går på å søke å endre 

klientens private verbaladferd og forestillinger om seg selv og verden rundt. Å 

stoppe destruktive tanker før de tar overhånd (stopptanker), samt 

stimuluskontroll og selvregistrering av private hendelser er nødvendig for å 

mestre hverdagen.  

 

Treningsopplegget forutsetter at viktige personer i den incestutsatte sin daglige 

omgangskrets i størst mulig grad blir trukket inn i treningsarbeidet. Målet er å 

øke mengden av disponible treningsressurser og legge igjen kunnskap og 

ferdigheter i det naturlige nettverket. Nettverkspersonene vil da bli i bedre stand 

til å delta i behandlingsarbeidet. Ved at viktige nettverkspersoner systematisk 

blir dratt med i trening/behandling økes sannsynligheten for at 

adferdsendringene som oppnås under trening vil bli opprettholdt (AMT, 1998). 

Det som er viktig er at de incestutsatte får hjelp til gjennomføring av metoden. 

Som sagt tidligere er det vanskelig å legge om sitt eget reaksjonsmønster og 

adferdsmønster. Selvhjelp ved å gi seg selv (eller få fra andre) kognitive 

hjemmeoppgaver som en selv skal trene på, er vanskelig å gjennomføre, særlig 

til å begynne med. Hjelp fra andre til gjennomføring er derimot en metode som 

har større effekt, ikke minst med tanke på modell-læring. Hjelp fra andre er 

også viktig både med tanke på det sosiale og det behandlingmetodiske for best 

mulig gjennomføring.  

 

Behandlingsmetoden er preget av utviklingsforståelse og læringsforståelse. De 

vanligste standardmetodene innenfor disse tradisjonene blir brukt i 

kombinasjoner som bestemmes ut fra den enkelte sak. En kombinasjon av 

trening på selvhevdelse, samtale, sinnekontroll, selvinstruksjoner og 

forhandlingsferdigheter. Målet er å instruere og ”snakke” til seg selv. For å få til 

det må en distansere seg fra seg selv og ta parti med ”instruktøren” i seg, for å 

finne ut hva som må til for å gjøre noe nytt. På samme måte som barn snakker 

med seg selv under lek og instruerer seg selv, må den overgrepsutsatte 

instruere seg selv og utføre de adferdsendrende alternativer ”instruktøren” 

legger frem. Konsekvensene av de nye handlingsmønstrene som omgivelsene 

kommer med er opprettholdende betingelser for at den nye adferden skal 

kunne gjentas (se modell under). Dette viser igjen hvor viktig nettverket er da 
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det er reaksjonene fra nettverkspersoner som virker opprettholdende eller ikke. 

Det kan også være vanskelig, særlig i startfasen å utføre de instruksjonene en 

gir til seg selv, selv om en vet at de er til det beste. Også her kan personer i 

nettverket være til hjelp. Man trenger hjelp til å sette ord på instruksjonene, 

finne hvilke som er mest hensiktsmessige, og ikke minst trenger man hjelp til å 

utføre instruksjonene. Tilbakemeldingen en da får blir en ny stimuli som leder til 

handling. 

 

Sd O Sr Forutgående  
hendelser 

→ trigger O 

→ kan skje en 

eller flere ganger, 

for å sette i gang 

prosesser→  

skaper ritualer  

for å redusere ubehag.  

Objektivisering / 

farging /  

opplevelser av  

ubehag →eks  

assosiasjon  

til ubehagelige 

hendelser. 

Ritualer/  

unngåelse, eks 

isolasjon,  

gjentakelse osv. 

Redusert ubehag.

 

Fig. 3 Oppsett for rekonstruksjon av situasjon. Basert på manus hos AMT (1998) 

 

Selvforsterking kan etableres ved at en trener gir umiddelbar, differensiel 

forsterking på ønsket adferd. Treneren blir dermed modell for regler for hvordan 

stille gradvis høyere mestringskrav (selvforming) og hvordan gi 

adferdsdefinerende ros på bedret mestring. Om man ser på modellen over, 

reglen er en betinget Sd. Selvrosen er en betinget forsterker som opprettholdes 

av for eksempel: 

• Raskere læring, siden selvforsterkeren er umiddelbar og 
spesifisert 

• Positive forsterkere fra andre som roser fremgangen 
• Unngåelse fra aversive konsekvenser av å gjøre feil 

(kritikk o.l) 
• Positive konsekvenser av å oppnå større uavhengighet i 

å influere på egen adferd 
 

Hva man sier til seg selv, har veldig stor innflytelse på hvilke 

handlingsmuligheter man velger. Dersom man forventer negative konsekvenser 
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eller ubehagelige reaksjoner fra omgivelsene, enten pga. tidligere erfaringer 

eller fordi man tenker irrasjonelt og mangler selvtillit kan det veldig lett utvikle 

seg et unnvikende adferdsmønster. Det kan medføre at man unngår å benytte 

seg av sitt sosiale repertoar. Engstelse og anspenthet har ofte en meget stor 

betydning når et normalt ferdighetsrepertoar ikke benyttes på passende måte. 

Om et barn er i tvil om omgivelsenes reaksjoner, kan hun trekke seg tilbake og 

unngå omgivelsene. Barnet blokkerer og ender med å ikke reagere i det hele 

tatt, av frykt for å velge en uhensiktsmessig reaksjon som får negative 

konsekvenser (Oestrich, 1986). 

 

Albert Bandura, var en av de første som arbeidet med teorien om sosial 

innlæring. Isteden for å fokusere på personlighetstrekk fokuserte han og hans 

kolleger på adferdsmønstre. Sosiale ferdigheter kunne herfra defineres i form av 

adferdsresponser, som mer pålitelig kunne måles og observeres. Herunder 

kunne uønsket sosial adferd endres, og mangler kunne utbedres ved hjelp av 

innlæringsprinsipper.  

 

Den kognitive tenkingen, metoder tidligere prosesser, tanker og følelser virker 

på, er meget individuell. Men det er visse fellestrekk i mønsteret som ofte 

skaper problemer. Man kan enten tenke selvdestruktivt eller konstruktivt og 

selvoppbyggende. Man kan tenke irrasjonelt eller rasjonelt. På bakgrunn av 

dette kan man ved hjelp av kognitiv omstrukturering endre selvdestruktiv 

tenking til selvoppbyggende tenking. Her er det viktig å merke seg at man selv 

bestemmer sitt eget tankeinnhold, og derfor kan bestemme om man ønsker å 

endre på dette ved å endre selvinstruksjonene fra å være destruktive til 

konstruktive. Hvis endringen av selvinstruksjonen skal finne sted må målet 

være realistisk. Det er viktig å erkjenne hvor vanskelig denne utfordringen er, 

og derfor knytte den til noe positivt. Tanken må inneholde aktivitet og løsning 

på et problem. En viktig del av den sosiale treningen er derfor å utrydde det 

kognitive repertoar, og dermed gi mulighet for å handle mer konstruktivt. Det er 

nødvendig å lære seg problemløsning for å kunne bruke disse teknikker som 

en del av treningen.  
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Tenking om seg selv etableres når en person lærer å beskrive sin egen kropp 

på samme måten som hun ville beskrive andre. Selvkontroll er resultat av 

adferdsrepertoar vi lærer for å endre eller tilpasse vår egen adferd. Selvkontroll 

læres fra modeller, regler, gradert hjelp og forsterking (Martin & Pear, 1998). 

 

Albert Ellis er en av de sentrale terapeutene som har jobbet med tenking og 

følelsesliv i den kognitive prosess. Han har utviklet sine metoder, som han kaller 

rasjonell-emosjonell-terapi, som handler om å endre irrasjonelle og destruktive 

prosesser til rasjonelle og oppbyggende prosesser. Ellis mener at vi tenker før vi 

føler (Oestrich, 1986). Ellis metoder oppfattes i fagmiljøet som til dels svært 

ekstrem og i arbeid med offer for incest er det fare for at hans metoder og 

fremgangsmåte kan skremme mer enn hjelpe. Ellis er opptatt av ensidig 

innprenting av selvinstruksjoner dersom situasjonen for innprenting er dramatisk 

nok.  

 

Det er viktig å merke seg at adferdsterapien ikke bare legger vekt på den 

observerbare adferden, men at det også omfatter de indre prosesser med 

tanker, følelsesliv og forestillinger. I virkeligheten er det bare en liten del av 

menneskets adferd som er observerbar. Vårt liv domineres av våre private 

responser, og våre private tanker og forestillinger. Vi har mange meninger, 

anlegg og vurderinger som vi ikke deler med andre, i hvert fall ikke i usensurert 

form. Det er heller ikke alltid hensiktsmessig å dele dette med andre. Alle har vi 

vel opplevd situasjoner der man ønsker at man skulle ha sagt noe annet enn det 

som ble sagt. Veldig mye av vårt liv foregår på det indre plan, hvor vi danner oss 

hypoteser om andres adferd og intensjoner. Ofte øver man seg eller forbereder 

seg på en tenkt dialog, hvilket kan være en bra måte å forberede seg på en 

ubehagelig situasjon. Man kan også innarbeide selvinstruksjoner, det vil si at 

man bestemmer seg for hvordan man vil oppfatte en situasjon, og da gjerne på 

en hensiktsmessig måte utfra egne behov. Kognitive prosesser kan deles med 

andre eller holdes tilbake. I forbindelse med sosiale interaksjoner har det vist 

seg å være meget viktig at man er i stand til å dele indre prosesser med 

omgivelsene. Hvis man ikke greier dette kan det oppstå en enorm 

ensomhetsfølelse. 
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2.4 Bruk av selvinstruksjoner i arbeid med incestutsatte 
Skal man kunne benytte seg av en behandlingsmetode er det viktig at man 

kjenner behandlingsmetoden, og vet noe om hvordan den fungerer. Det er også 

viktig å kjenne igjen tegn på at behandlingsmetoden har positiv effekt. I arbeide 

med incestofre er det mange hinder, og behandlingen i seg selv kan oppleves 

som et nytt overgrep. Hele settingen rundt behandlingen er utfordrende og 

krevende både for klient og behandler. 

 
2.4.1 Utfordringer og muligheter for nettverk og hjelpeapparatet 
Enten man jobber i barnehage, skole eller i helse- og sosialsystemet, vil man 

trolig oppleve en sak der man mistenker at et barn utsettes for seksuelle 

overgrep. De fleste av oss tror godt om våre medmennesker. Det er derfor 

vanskelig å tenke seg at en man kjenner kan ha gjort noe man føler så stor 

avsky for som det å misbruke et barn seksuelt. Nettopp fordi dette er et så 

vanskelig og uoverskuelig problem, vil det være naturlig å lukke øynene for å 

unngå ubehag. Når man jobber faglig med og rundt barn er det til stor hjelp å ha 

noen metoder å benytte seg av når man møter barn som trenger vår hjelp. Som 

voksne i barnets nærhet kan vi fort havne i en omsorgssituasjon. For å klare å få 

kontroll og bevare faglig integritet, kombinert med profesjonell omsorg er det 

greit å ha noen klart definerte metoder å bruke. Tiltak må innrettes slik at de 

kompenserer for det sviket barnet utsettes for ved incest, gjennom å tilføre 

barnet alternative opplevelser og relasjoner som kan skape nye forventninger i 

barnet (Andersen, 1993). 

 

For at de som jobber med barn skal klare å registrere seksuelle overgrep, må 

de kunne kjenne på sin egen usikkerhet og lære seg visse prosedyrer som kan 

være til hjelp for å se de reelle problemene. Et godt tverrfaglig samarbeid er 

viktig om man skal utrede en mistanke om et seksuelt overgrep. Ingen instans 

kan utrede seksuelle overgrep alene (Normann, 1993). Når et seksuelt misbrukt 

barn kommer i kontakt med smerten, er det ikke uvanlig at sinne får som 

funksjon å holde de smertefulle følelsene/episodene ute av bevisstheten. 

Barnet viser smerten sin oftest der det er tryggest og sjelden der de er redd for 
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represalier. Alle mennesker trenger noen som tror på oss, og på at vi har en 

egenverdi. Kombinasjon av ansvar og avmakt er den verst mulig tenkelige. 

 

Flere som jobber i fagmiljøet rundt barn vegrer seg mot å foreta seg noe. 

Redselen for å gjøre noe feil blir trolig for stor, de fleste av oss tenker nok også 

at incest ikke er noe som foregår i vår nærhet. De av oss som jobber innenfor 

skolevesenet har en unik mulighet til å gripe fatt i problemer rundt barna. Vi vet 

ofte hva vi skal se etter, som kjennetegner incest, og vi har verktøy å bruke når 

seksuelle overgrep blir avdekket. Når incest blir avdekket kommer det brått 

mange profesjonelle aktører inn på barnets arena, og læreren er ofte den eneste 

stabile og den som blir igjen etter at stormen har lagt seg. Det er viktigere å 

hjelpe disse barna med å overleve enn gi dem medlidenhet. 

 

Rønstrøm har samlet endel råd for hjelpeapparatet rundt barn som er blitt utsatt 

for seksuelle overgrep. Det er viktig at vi som skal jobbe med barn i den 

situasjonen har noen tommelfingerregler og punkter vi kan forholde oss til. Det 

kan være fort gjort å miste tråden i saker som treffer oss sterkt følelsesmessig, 

en fastlagt prosedyre kan gjøre dette enklere for oss.  

     

• Tro barnet og gi det støtte.  
• Si at du vet det er vanskelig for barnet. Gi alltid barnet 

ros for at det kom for å prate.  
• Understrek flere ganger at ansvar og skyld ligger hos 

overgriperen, og at barnet ikke har gjort noe galt.  
• Vær klar over at barnet ofte har gode følelser over for 

overgriperen, og ikke moraliser over dette 
• Bruk barnets ord og uttrykk. 
• Ikke lov barnet noe du ikke helt sikkert kan holde.  
• Fortell at du og barnet skal treffes flere ganger, og si ifra 

om når siste gang er. 
• Snakk gjerne om hemmeligheter - at de kan ligge "dypt 

inne i magen og gjøre vondt". 
• Si at du kjenner flere barn som har hatt hemmeligheter 

de trodde ingen andre har hatt, men at det er ikke sånn 
og at mange barn har hatt hemmeligheter om ting de har 
opplevd. 

• Spør barnet om det er redd for hva som kan skje om de 
forteller noen om "hemmeligheten", og gi barnet 
forsikring om at det vil få beskyttelse og hjelp.                                   

 45



 

• Støtt barnet ved f.eks å gi det feedback på hva det 
nettopp har sagt. 

• Avslutningen på intervjuet må være positiv- avslutt 
gjerne med lek.” (Rønstrøm i Bang, m.fl., s.59, 1987) 

 
Selv om forholdene i den delen av familien som holder sammen etter overgrepet 

virker normale, trenger familien omsorg og en følelse av at omgivelsene bryr seg 

om dem. Det er viktig å huske på både det misbrukte barnets søsken og 

foreldre. Ikke forvent at en familie skal komme ut og fortelle verden hvor 

vanskelig den har det, det er hjelpeapparatets ansvar å sørge for oppfølging. 

Dette er et kontroversielt tema da man utfra lovverket kan hevde at barnevernet 

ikke skal informere, dette er ikke nødvendigvis riktig. Det å informere de som ser 

barnet mest i løpet av dagen kan være til barnets beste. Barnet har stort behov 

for kontakt og noen å kunne prate med om det som har skjedd (Normann, 

1993). 

 

Jeg mener det er et problem at de som jobber med barn hver dag, og som i 

realiteten kanskje representerer det eneste stabile og trygge miljøet et barn har, 

ikke skal få vite hva som har skjedd, og skjer med det incestutsatte barnet. Det 

kan være lettere for barna å komme med betroelse når det vet at du vet hva det 

har vært gjennom. Det er også en trygghet for dem som jobber tett med barnet å 

vite hva det er blitt utsatt for. Det gjør oss mer rustet til å takle eventuelle 

betroelser barna måtte komme med. På den annen side kan barna klandre 

spesialpedagogen, eller den voksenpersonen som jobber med barnet, når det 

vet at du vet, men allikevel ikke kan stoppe overgrepene, eller tar bort det 

vonde. Dette kan føre til at barnet føler seg sviktet av den profesjonelle voksen 

personen på lik linje med overgriperen. Nettopp derfor er det viktig at vi som 

jobber med barn og unge også har en konkret metode å benytte oss av, og som 

vi har tro på. Dersom en behandler benytter seg av en metode vedkommende 

tror på, vil dette skinne gjennom og ofte ”smitte” over på offeret som blir positiv 

til metoden, noe som igjen skaper en motivasjonsfaktor.  

 

2.4.2 Reaksjonsmønstre som minner om de etter overgrep  
Barn/unge som opplever kriser viser ofte samme reaksjonsmønstre som 

barn/unge som har vært utsatt for incest. Forskjellen ligger i tabuet som 
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omkranser seksuelle overgrep. Når et barn opplever dødsfall eller skilsmisse 

er det naturlig at barnet går i seg selv for å finne ut hva det har gjort galt siden 

ting ble vanskelig. I disse tilfellene er det ofte voksne tilstede som støtter 

oppunder det barnet sier, og understreker at det ikke er skyld i det som skjer. 

Når det gjelder seksuelle overgrep, da kanskje særlig incest, vet ofte ikke 

voksne hva de skal si, og deres nonverbale reaksjonsmønster oppfattes som 

anklage av barnet. Reaksjonsmønstret hos barn som har opplev kriser er 

ganske likt uansett krisens natur, det er reaksjonene fra dem rundt som skaper 

den største forskjellen. 

 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV; American 

Psychiatric Association, 1994) brukes til å klassifisere hovedkategorier av 

psykologiske lidelser. I følge DSM-IV beskrives PTSD  (i Roth og Fonagy, 1996) 

som : 

 

”the development of characteristic symptoms following 
exposure to an extreme traumatic stressor involving direct 
personal experience of an event that involves actual 
threatened death, injury or a threat to the physical integrity 
of the self or another person.” (s.158) 

 

De karakteristiske symptomene går på søvnløshet, panikk/stressfølelse i møte 

med noe som minner om den traumatiske situasjonen. Man kan se syner, har 

drømmer som minner om hendelsen, være irritert, ukonsentrert og unngå 

spesielle situasjoner. Symptomene må forekomme i minst en måned før 

diagnosen settes. Vanlige tilleggsdiagnoser er angst og stress (Roth and 

Fonagy, 1996). 

 

Reaksjonsmønstre seksuelt misbrukte viser er lik det som beskrives i PTDS 

kriteriene, og overgrep er en traumatiske hendelse som truer den psykiske 

integriteten til offeret, for ikke å snakke om den fysiske. Det er derfor naturlig å 

se på behandlingsmetodene som er forsøkt i forhold til mennesker med PTDS. 

De vanligste forsøkpersonene er enten ofre for voldtekt/overgrep, eller 

Vietnamveteraner fra USA. Undersøkelsene jeg viser til er gjort i USA hvor 

 47



 

Vietnamveteranene har vært en utsatt gruppe med mange ettervirkninger fra 

traumatiske hendelser.  

 

I forhold til psykoterapi er det gjort forsøk med voldtekts/overgrepsofre i USA. I 

1980 rapporterte Cryer og Beutler (Roth and Fonagy, 1996) om blandede 

resultater etter bruk av gruppeterapi med ni voldtektsofre. Selv om det var en 

signifikant reduksjon i symptomer hos de fleste i gruppa, var det noen som ikke 

hadde nytte av terapien, og det var også en som fikk en økning i symptomer. 

Perl et al. fant i 1985 positiv utvikling hos 17 personer som var blitt utsatt for 

seksuelle overgrep etter bruk av åpen behandling, med gruppeterapivinkling, i 

dette tilfellet ble ingen kvantitative målinger brukt. Selv om psykoterapi er mye 

brukt er det lite bevis for effektiviteten ved bruk av metoden. De fleste studier 

rapporterer om metodiske problemer, blant annet manglende kontrollgrupper, 

vanskelig å definere behandling osv. (Roth and Fonagy, 1996). I forhold til 

selvinstruksjoner er de kognitiv behavioristiske metodene mer interessante. 

 

I forhold til systematisk desensivisering som metode innen kognitiv-

behaviorisme er det begrensede resultater å vise til når det gjelder effektivitet 

ved bruk av metoden. Det var en bedring rundt angst, depresjon og sosial 

mistilpasning, men PTDS-symptomene ble ikke direkte behandlet. Det var også 

gjennomgående ”ferske” ofre som var med på undersøkelsene, og det var 

manglende kontrollgrupper. Det samme resultatet fikk man med 

behandlingsmetoden angst-taklende teknikker. 

 

Det er påvist at en ikke kan vise til en ”normal-rekkefølge” på reaksjoner hos 

mennesker som har erfart kriser eller katastrofer, i motsetning til hva som 

tidligere har vært antatt (Sandsberg, 1981 i Leira 92). Det er tre fundamentale 

sannheter: 1. Ikke patologiser normale krisereaksjoner. 2. Ikke tro at de skal 

oppstå i noen bestemt rekkefølge. 3. Forstå at reaktivering av tidligere uløste 

kriser er en ”egenskap” ved situasjonen, - ikke ved personen. 
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3. Metode 
Den første delen av oppgaven belyste den teoretiske forståelsen av seksuelle 

overgrep, primært incest, og kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder, 

primært selvinstruksjoner. Jeg har presentert definisjoner og betydninger av 

begrepene. I denne delen vil jeg redegjøre for valg av metode og gi en 

presentasjon av utvalg for datainnsamling.  

 

”En metode vil være redskapet som anvendes for å  
innhente den informasjonen som er nødvendig for å  
løse et problem, eller for å få ny erkjennelse. De midlene 
som forskeren benytter for å fremme sitt mål vil være  
en metode” (Holme og Solvang, s. 14, 1996) 

 

I kapittelet om metode vil jeg først beskrive den metoden jeg har benyttet meg av og 

hva som kjennetegner denne, deretter generelt og spesielt om validitet og reliabilitet. 

Videre vil jeg beskrive min forskning i forhold til denne oppgaven.  

 

Jeg vil benytte meg av semistrukturert intervju som metode for datainnsamling. Gall, 

Borg og Gall (1996) mener at å benytte intervju som forskningsmetode innebærer 8 

skritt, disse er; 1. Definere hva man ønsker å bruke studiet til, 2. velge seg et utvalg, 

3. designe intervjuguide, 4. utforme spørsmålene, 5. velge og trene intervjuere, 6. 

gjøre en pilot-test på intervjuguiden og intervjuet, 7. foreta intervjuet og 8. analysere 

intervjudata. I forhold til min forskning harmonerer dette godt med hvordan jeg selv 

har gått frem. Jeg har utvidet malen litt med et punkt 9. da jeg har gått tilbake til 

informantene ved behov, samt lyttet til opptak av intervjuene for å sikre at jeg har fått 

med meg all informasjon. 

 
3.1 Valg av forskningsmetode 
Formålet med undersøkelsen jeg har foretatt har vært å finne ut om en bestemt 

behandlingsmetode kan være egnet på en viss type problematikk. Jeg har gått 

gjennom litteratur for å kartlegge teorier og se på historie og sammenheng. For så å 

foreta et empirisk studium ved å innhente erfaringer og tanker fagfolk  
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som jobber med liknende problematikk har. Formålet har vært å se om skyldfølelse 

etter incest kan dempes eller kontrolleres ved bruk av kognitiv behavioristiske 

behandlingsmetoder, primært selvinstruksjoner.  

 

Jeg har valgt å benytte meg av kvalitativ forskning, med semistrukturert intervju som 

redskap. Bakgrunnen for dette valget var et ønske om å få frem nyanser i de 

forskjelliges erfaring, samt en mulighet til konkretisering. Det har også vært viktig for 

meg å kunne følge opp tema og få informantene til å trekke noen slutninger.  

 

Jeg har valgt å se på den bakenforliggende teorien med kjennetegn og anvendelse, 

for å kombinere den med erfaringer fagmiljøet har med den type behandling satt opp 

mot sammenliknende reaksjonsmønster. Det vil sånn sett være to innfallsvinkler, 

både gjennom litteraturstudium presentert tidligere i oppgaven, og kvalitativt 

forskningsintervju. 

 
3.2 Kjennetegn på kvalitativt forskningsintervju 
Kvalitative metoder innebærer liten grad av formalisering. Metodens primære mål er 

å skape forståelse. Det sentrale i forskningen er at man gjennom innsamling av data 

forsøker å skape en dypere forståelse for et problem en studerer, og den kontekst 

problemet befinner seg i. Det som kjennetegner metoden er nærhet til datakilden. 

(Holme og Solvang, 1996) 

 

Det som kjennetegner den kvalitative forskningsmetode er: 

 

”a. Forskeren streber mot best mulig følsom gjengiving av 
data 
b. Mange opplysninger om få undersøkelses enheter 
c. Mer usystematiske og ustrukturerte observasjoner 
d. Interesse for det som er særegent, unikt og evt. 
avvikende 
e. Livsnærhet: datainnsamlingen skjer under betingelser 
som ligger nær opptil den virkelighet en ønsker å undersøke 
f. Interesser for sammenhenger, strukturer 
g. Fremstilling og forståelse 
h. Deltaker eller aktør. Han kan også delta som aktør 
i. Jeg/du-forhold mellom forskeren og 
undersøkelsespersonene” (Holme og Solvang, s.75, 1996) 
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Kvalitative intervju har sin styrke i at de forsøker å få frem en helhetssituasjon. 

Denne helhetsfremstillingen åpner for økt forståelse for sosiale prosesser og 

sammenhenger. Et hovedelement i kvalitativ forskning er å skape grunnlag for 

teoribygging. 

 

Kvalitative intervjuer åpner for at den som foretar intervjuene kan være mer 

fleksible i datainnsamlingen. I kvalitative undersøkelser kan en endre opplegget 

under selve undersøkelsen. Denne fleksibiliteten kan benyttes både om 

forskeren opplever at han bommer med problemstillingen, da kan denne endres 

på, og i forhold til hvordan man nærmer seg de ulike informantene på, både i 

forhold til hvilke spørsmål man benytter seg av og i hvilken rekkefølge disse 

stilles. 

 

Kvalitative intervjuer tar sikte på å fange opp egenarter ved den enkelte enhet og 

vedkommendes situasjon. Hvilke data som blir sentrale i undersøkelsen 

avhenger av datakilden. Data blir samlet inn under forhold som ligger så nær 

hverdagssamtalen som mulig. Informanten har stor frihet til å forme sin egen 

forståelse (Holme og Solvang, 1996). 

 
3.3 Utvalget  
Forutsetningen for å i det hele tatt nærme meg et utvalg for 

intervjuundersøkelse, kontaktet jeg datatilsynet. Utfra deres vurdering hørte  

prosjektet til under Lov om behandling av personopplysninger (POL) §31. Jeg 

sendte inn et meldeskjema og fikk tillatelse fra datatilsynet om å hente inn 

informasjon i henhold til gjeldende retningslinjer. 

 

 Jeg ønsket å ta for meg et hensiktsmessig utvalg, hensiktsmessig i den 

forstand at intervjuobjektene har erfaring i bruk av kognitiv behavioristiske 

metoder, og erfaring fra arbeid med incestofre. Min egen erfaring fra psykiatrien 

i Oslo har gitt meg et nettverk å spille på, det var dette jeg benyttet meg av for å 

finne frem til personer det kunne være hensiktsmessig å intervjue. Jeg har også 

benyttet meg av kompetansen til Nasjonalt Ressurssenter for Seksuelt 

Misbrukte. Utvalget av informanter er lite, og kun delvis representativt for 
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fagkretsen. Jeg har tildels hatt problemer med å få folk til å stille opp. Den 

grunnen som oftest er blitt nevnt som argument til å ikke stille opp er ikke viljen, 

men at vedkommende føler at han/hun ikke hadde nok kunnskap om temaet til å 

svare på spørsmålene. Jeg finner dette noe underlig da de jeg har snakket med 

er mennesker som jobber innen psykiatri og/eller barnevern, og jeg vet at incest 

og seksuelle overgrep er noe de kommer borti ganske ofte. Jeg kommer ikke til 

å se nærmere på hvorfor disse fagpersonene ikke mener seg kompetente til å 

svare på mine spørsmål. 

 

Når det gjelder utvalget jeg har endt opp med består det av 6 fagpersoner med 

forskjellig faglig bakgrunn. De jobber på forskjellige steder i landet, men 

hovedvekten er i Oslo og omegn. Blant de 6 er det 5 kvinner og 1 mann i 

alderen 27 til 56 år. Av disse 6 jobber 1 i barnevernet, 2 innen for BUP (Barne 

og Ungdomspsykiatri), 1 som førskolelærer, 1 på barnevernsinstitusjon, og den 

siste har jobbet 8 år innenfor BUP som ufaglært, men studerer nå til 

barneverspedagog. Selv om dette materialet ikke på noen måte er nok til å 

fortelle oss noe om hva som er normalen gir det allikevel en pekepinn på hvilke 

tendenser en ser.  

 

3.4 Prosedyre for å få tak i utvalget 
For å foreta en utvelgelse og finne informanter som passet mitt studium på best 

mulig måte, benyttet jeg meg av nettverket jeg har opparbeidet gjennom mitt 

virke. Jeg fikk navn på diverse informanter gjennom gamle og nye kolleger, 

medstudenter, veileder og Resurssenteret for Seksuelt misbrukte. Å få navn til 

informanter var ikke vanskelig, men å få informantene til å stille opp var som 

nevnt en større utfordring. Jeg tok først kontakt med den potensielle informanten 

pr telefon eller e-post og presenterte meg selv og mitt prosjekt. De som ga meg 

positiv tilbakemelding fikk så et informasjonsbrev (vedlegg 1), samt en 

samtykkeerklæring (vedlegg 2). De som ønsket det fikk også tilsendt 

intervjuguiden min (vedlegg 3), med en oversikt over spørsmålene. Grunnen til 

at jeg sendte ut intervjuguiden var at informantene skulle ha mulighet til å 

forberede seg. Jeg opplevde en viss motstand mot å stille opp da de fleste følte 
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at de ikke kunne nok om stoffet, ved å gi dem intervjuguiden i forkant fjernet jeg 

en del av denne motstanden. 

 

Videre gjorde jeg konkrete avtaler om å møte informantene i løpet av en 14 

dagers periode. Jeg ønsket å få avtalt møte så fort som mulig, mens tema 

fremdeles var aktuelt hos informanten og mens denne fremdeles var villig til å 

stille opp. Jeg ønsket også at det ikke skulle være for lang tid mellom 

henvendelsene, noe jeg føler kan oppleves som useriøst.  

 

3.5 Intervju 
Jeg har valgt å foreta et kvalitativt intervju da denne formen passet min 

forskning. Intervjuet er semistrukturert og baserer seg på en intervjuguide jeg 

utarbeidet. Intervjuguiden gir rom for endring og modifikasjon underveis slik at 

ytterlig informasjon eller klargjøring kan innhentes, spørsmål kan droppes og 

ting kan følges opp. Jeg følte også at det var viktig at jeg benyttet meg av en 

metode som gjorde at jeg kunne la informanten spille videre på sine 

tankerekker og få utforske og sette ord på ting som dukket opp. Man gjør ofte 

ting ubevisst og da kan det være en fordel å reflektere mens man snakker for å 

sette ord på og rydde opp i det som kommer ut. En annen grunn til valget av 

kvalitativt intervju var å ha en så åpen måte som mulig å innhente 

informasjonen på uten at det skulle bli for uhåndgripelig. Å kunne ha ansikt til 

ansikt kontakt med informanten og speile denne er også verdifullt. Det er en 

tidkrevende prosess å foreta intervju, og det er mye etterarbeid. Allikevel føler 

jeg at semistrukturet intervju er en god mulighet til å få samlet inn relevant 

informasjon, og reflektere over materiale.  

 

En ulempe med denne formen for kvalitativ metode er at standardisering kan 

være vanskelig. Dette kan føre til at reliabiliteten blir svak. Objektiviteten til 

intervjuer er også en svakhet. Forutinntatthet, dagsform og så videre farger 

situasjonen. Det ligger også en fare i at intervjueren kan se etter, og tolker, det 

han/hun ønsker i svarene. Jeg føler at jeg har gjort det jeg kan for å sikre 

reliabilitet: alle intervjuer er blitt tatt opp på bånd og jeg har hørt gjennom dem 

på forskjellige tidspunkt. Informantene har hatt mulighet til å kontakte meg i 

 53



 

etterkant med tilleggsinformasjon om det er noe de føler skulle vært med, og jeg 

har hatt mulighet til å kontakte dem om det er noe jeg har følt at jeg trenger 

utdyping av. 

 

Når det gjelder selve intervjuguiden la jeg stor vekt på at den innholdsmessig 

skulle matche det jeg i utgangspunktet var ute etter å finne. Innledningsvis med 

hvert intervjuobjekt fant jeg det hensiktsmessig fokusere på teori, det var et 

viktig utgangspunkt at vi hadde samme forståelsesramme og snakket om de 

samme tingene. Dette sikret også begrepsvaliditeten ettersom det sikret at 

informanten og forsker legger samme betydning i de teoretiske begrepene. Det 

var en stor utfordring for meg å ikke tillegge informantene min forståelse, men 

heller fokusere på nyansene og forskjellene uten å miste fokus. Dette var et 

arbeid som krevde mye tid og nøyaktighet fra meg under analyse og 

gjennomgang av det innsamlede materialet. 

 

Jeg ønsket å kunne benytte intervjuguiden som et utgangspunkt for mine 

intervjuer, men med mulighet til å be informanten utdype eller komme med 

konkrete eksempler- anonymiserte, og stille tilleggsspørsmål.  

 

Jeg foretok et prøveintervju av en tidligere kollega, som både hadde erfaring i 

bruk av behandlingsmetoden og i arbeid med incestutsatte. Målet med dette 

prøveintervjuet var å justere intervjuguiden slik at den kunne modifiseres til å 

tilpasse bedre det jeg var ute etter. Dette ville også støtte opp under validiteten, 

at jeg faktisk målte det jeg var ute etter.  

   

”Validiteten eller gyldigheten berører alle stadier i en 
intervjuundersøkelse, og bør foregå kontinuerlig” 
(Kvale, 1997)  

 

3.6 Intervjusituasjonen 
Hvordan intervjuet blir foretatt påvirker både informanten og meg selv. Jeg har 

tidligere sagt hvordan jeg gikk frem for å opprette kontakt med mine informanter. 

Et av målene med å snakke med dem i forkant var å kjenne litt på hva slags 
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person vedkommende var, og hvilken ”angrepsvinkel” jeg følte ville være 

hensiktsmessig.  

 

For å foreta selve intervjuet lot jeg i stor grad informanten velge tid og sted. Jeg 

ønsket at informantene skulle være så komfortable som mulig, og at selve 

intervjusituasjonen ikke skulle skape for mye ulempe for dem. Under selve 

intervjuet satt vi overfor hverandre, slik at blikk-kontakt var sikret og non-verbale 

signaler ble notert. Alle intervju ble også tatt opp på bånd. Slik at jeg kunne gå 

tilbake og sjekke utsagn om igjen. Jeg kunne også lytte til intervjuet under 

forskjellige forhold. 

 

Det siste intervjuet ble foretatt over telefon da informanten hadde flyttet til Nord- 

Vestlandet og vi ikke hadde mulighet til å møtes ansikt til ansikt. Når det gjelder 

denne informanten har det vært flere oppfølginger på telefon for å følge opp og 

klargjøre ting. Det var en klar fordel å foreta intervjuene i samme rom som 

informantene. Når en bruker telefon forsvinner muligheten til å registrere 

nonverbal adferd, og til å speile informanten i noen vesentlig grad. Informanten 

følte også dette, og var veldig positiv til å stille opp på oppfølgingsintervju slik at 

det skulle bli mest mulig representativt. 

 

3.7 Validitet og reliabilitet 
Validitet og reliabilitet er sentrale begreper i forskning og var tidligere forbeholdt 

den kvantitative forskningen. Mange variabler innen et fagområde er relativt 

vanskelig å måle, unntaket er variabler som lett kan defineres operasjonelt. 

Hvordan en behandlingsmetode fungerer og et problem arter seg er derimot 

vanskelig målbare variabler. 

 

Validitet  

Validiteten i en undersøkelse handler om undersøkelsens gyldighet, om det 
måler det den var ment å måle. Validitet referer til sannhet eller riktighet, og en 
valid slutning vil være basert på konkrete premisser. 
 

”Validitet dreier seg om det vi har sett, om det overordna 
spørsmålet om vi har fått eit måleresultat for det vi ønsker å 

 55



 

måle, eller i kor høg grad resultatet også inkluderer andre 
faktorar. Validitet dreier seg om kor gyldig måleresultatet er.” 
(Befring, s.136, 1994) 

 
Validitet har altså med gyldighet å gjøre. Spørsmålet er om verktøyet en bruker 
måler det som skal måles. I et intervju skal man kartlegge empiriske data ved 
hjelp av spørsmål, man må da vurdere spørsmålenes validitet. Det finnes flere 
ulike fremgangsmåter. I forhold til å vurdere intervjuguiden har jeg tatt 
utgangspunkt i begrepet ”face validity”. Dette er en kvalitativ vurdering av 
validitet. ”Face validity" er når intervjuguidens spørsmål ser ut til å være 
relevante, fordi det virker mer meningsfylt å besvare dem. Det betyr ikke at 
svarene nødvendigvis gir resultater som kan brukes til besvarelsen. ”Face 
validity” kan ikke måles kvantitativt, den kan bare vurderes skjønnsmessig 
(NIPA, 1997). 
 
Det er to begreper som er viktige for å forstå hva validitet betyr. Teoretisk 
definisjon er forsøk på en teoretisk avklaring av hva som menes med et begrep. 
En operasjonell definisjon er en praktisk/empirisk avklaring av hva som menes 
med denne teoretiske avklaringen. Det vil si at den operasjonelle definisjonen 
gjør den teoretiske målbar (NIPA, 1997). 
 
I selve intervjusituasjonen er det flere ting som kan true validiteten i intervjuet. 
Først og fremst dagsformen hos begge parter, dersom ikke intervjuer er våken 
og sensitiv kan viktig informasjon gå tapt. Om informanten ikke er våken og 
bevisst kan vedkommendes presentasjon av situasjonen blir uklar i henhold til 
realiteten, og fokus for intervjuet blir feil.  
 
Et ønske om å stille seg selv i et bedre lys kan også svekke troverdigheten til 
informanten, og således svekke validiteten. Et ønske fra forsker om å finne den 
informasjonen hun er ute etter og således ”lese” ting inn i svarene er også noe 
som truer validiteten. 
 

Under intervjuet benyttet jeg meg av båndopptaker, slik at jeg i ettertid kunne gå 
tilbake å lytte på båndet for å korrigere egne notater. Nonverbal adferd ble til 
dels notert under intervjuet. Det mest optimale når man som intervjuer er alene 
med informanten er trolig å filme intervjusituasjonen for å sikre alle variabler, 
dette ble ikke gjort.  
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I begynnelsen av intervjuet ble det fokusert mye på teori og begrepsavklaring, 
dette ble gjort for å sikre at jeg og informanten la den samme betydningen i de 
samme begrepene. Dette gjorde det også vanskeligere for meg å bake min 
forståelse av et begrep inn i det informanten mente, da vi hadde diskutert det på 
forhånd. Denne prosessen føler jeg at langt på vei sikret begrepsvaliditeten. 
 

Reliabilitet 

Reliabiliteten dreier seg om forskningens konsistens. Begrepet diskuteres i 
forbindelse med holdbarhet eller nøyaktighet til vitenskaplige resultater. 

 
”Reliabilitet reiser spørsmålet om graden av målepresisjon 
eller målefeil” (Befring, s.137, 1994)  

 

Reliabiliteten i en intervjusituasjon er spesielt viktig i forhold til ledende spørsmål 
da disse vil kunne påvirke svarene.  
 
Reliabilitet har med påliteligheten å gjøre. Det vil for eksempel si at hvis man 
hadde utført samme intervju to ganger, så ville man fått samme svar begge 
gangene. Et annet ord som kan brukes for dette er etterprøvbarhet. Ordet 
reliabilitet en teknisk betegnelse på målingssikkerhet. 
 

” Hvis testen er laget slik at den er svært påvirkelig av ytre 
omstendigheter kan vi ikke stole på at den måler det samme 
hver gang.” (NIPA, s. 17,1997)  

 

Kruse (1989) skiller mellom intern og ekstern reliabilitet. Ekstern reliabilitet 

innebærer at en annen forsker kan gjenta nøyaktig samme prosedyre og få et 

tilsvarende resultat. Om det er tilnærmet likt resultat kan man konstantere høy 

reliabilitet. Intern reliabilitet har sammenheng med i hvilken grad to eller flere 

observasjoner relatert til samme emne gir enhetlig resultat.  

 

Om man legger ekstern reliabilitet til grunn for mitt studium ser man at 

reliabiliteten kan bli lav. Funn i studiet er ikke automatisk reproduserbart i den 

forstand at en annen forsker kan komme frem til de samme resultater og 

teoretiske forklaringer. En grunn til dette er endringer som påvirker miljø og 

forståelse hos informanten, samt den faglige og personlige karakteren til 

forskeren. 
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Ved hjelp av notater, opptak og beskrivelse av hvordan informantgruppen ble 

innhentet, kombinert med intervjuguide og klar beskrivelse av problemet jeg 

ønsket å utdype, føler jeg at reliabiliteten sikret så godt det lar seg gjøre. 

Målingene er gjort så nøyaktig det er mulig under de gitte betingelser, og den 

videre vurderingen og analysen av data har vært løpende. For å sikre objektivitet 

og validitet har jeg kontaktet informantene om det har vært uklarheter som har 

kommet frem. Jeg har også lyttet til intervjuene under varierende betingelser og 

med litt tid mellom for at min vurdering i så liten grad som mulig skulle påvirke 

det som kom frem. 

 

3.8 Etiske betraktninger 
Under hele min forskningsprosess har jeg tatt hensyn til etiske aspekter og føler 

at jeg ikke har overskredet noen grenser. Det er et stort ansvar involvert når man 

forsker på mennesker, og dette ansvaret er det viktig å være bevisst. Jeg har 

hele veien vært opptatt av mine kilders anonymitet, at det er innhentet informert 

samtykke, og at de selv langt på vei velger hva slags informasjon de ønsker å gi 

meg. Det å stille opp på prosjektet har vært helt frivillig, og informasjonen er 

behandlet konfidensielt. 

 

Kvale (1997) sier at intervjuundersøkelser er et moralsk arbeid. Det er et 

personlig samspill, og mulighetene til å påvirke er sterkt tilstede. Når man forsker 

på og om mennesker er det viktig at man har fokus på at denne type forsking 

skal tjene både menneske og vitenskap (Kvale, 1997). Respekten for 

medmennesker bør være et fundamentalt utgangspunkt for en hver form for 

samfunnsfaglig forskning. Det er ikke akseptabelt å gjøre mennesket om til 

middel for å nå et bestemt mål (Holme og Solvang, 1996).  

 

I innstillingen fra ”Utvalget for forskning og etikk” under hovedkomiteen for norsk 

forskning, har en forsøkt å definere etikk på følgende måte: 

 

”Etikk oppfattes som den mer eller mindre systematisk 
bevisstgjøring eller bearbeidelse av de prinsipper, 
verdier og normer som inngår i moralen. Etikken er 
moralens teori, verdier og normer som blir trukket inn i 
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en konkret situasjon og som er med på å bestemme de 
konkrete handlinger.” (Holme og Solvang, s 307, 1996) 

 
Det er grenser for forskningsmessigfrihet, men disse grensene er ikke 

automatisk gitt. Diskusjonen går høyt når det gjelder hva en kan tillate seg i 

forskningsøyemed, særlig når det er snakk om mennesker eller dyr. Etter hvert 

som utviklingen går fremover er det stadig nye etiske dillemma man må ta stilling 

til. Å holde diskusjonen levende føler jeg er viktig. Det er også viktig at man hele 

tiden vurderer om det man ønsker å få ut av en undersøkelse er verdt det den 

kan påføre den enkelte.  
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4. Resultater 
Jeg vil i denne delen av oppgaven legge frem resultatet av min undersøkelse, og 

vise hva som kom frem under intervjuene. Jeg velger ikke å ramse opp de 

forskjellige svarene, men heller gi en beskrivende fremstilling av det som kom 

frem i løpet av prosessen. Grunnen til å legge frem resultatene av 

intervjuundersøkelsen på denne måten er at jeg føler det blir bedre flyt og en 

mer helhetlig fremstilling. 

 
4.1 Henvisningsgrunn 
Et av temaene som ikke ble dekket av min intervjuguide var henvisningsgrunnen 

til jentene mine informanter jobbet med. Jeg føler allikevel at det er 

hensiktsmessig å ta det med her da flere av informantene brakte temaet på 

banen. En av de tingene som kom klart frem, og ble fokusert på i intervjuene, er 

at det er sjelden incest, eller andre former for seksuelle overgrep som er 

utgangspunktet for arbeidet med jentene. Henvisning til den enkelte instans er 

som oftest adferdsproblemer, incest er oftest bare nevnt som et mulig biproblem. 

Jeg vil her trekke inn noe jeg har skrevet om tidligere i oppgaven; mennesker 

som har vært utsatt for incest ofte reagerer ofte med utagering, sinne og ikke 

minst seksualisert adferd, dette er kjennetegn på at det har forekommet former 

for seksuelle overgrep. Jeg mener det er et tankekors at det ikke sees mer på 

grunnen til adferdsavvikene. Selv om en vet at økt fokusering kan gjøre 

problemet større bør en i alle fall formidle mistanken til klienten. En annen ting 

som kom frem i intervjuene var at det på grunn av fokus på nettopp adferd var 

lettere for klienten å benytte seg av kognitiv behavioristiske metoder, og ikke 

minst komme frem til hensiktmessige selvinstruksjoner.  

 

Av kjennetegnene på seksuelle overgrep er det flere som blir nevnt som 

henvisningsgrunn for barna som er i systemet (f. eks seksualisert adferd, 

utagering, selvskading osv.). Likevel fokuserer hjelpeapparatet i stor grad på 

den utagerende adferden og ikke på hva som ligger til grunn for adferden. Dette 

er for så vidt forståelig da den utagerende adferden er det du ser. Det er den 

som oppleves her og nå, og det er den som i utgangspunktet skaper problemer 
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i forhold til ”normal sosial samhandling”. Jeg mener uansett at det ikke 

rettferdiggjør at incest ikke blir et tema. Om det er mistanke om incest bør det 

bringes på banen, jenta trenger hjelp til å bli bevisst sin egen kropp, sin 

seksualitet og ikke minst lære seg aldersadekvat adferd. Å ignorere at det har 

forekommet seksuelle overgrep forsterker følelsen offeret har i retning av at det 

de har opplevd er noe en ikke snakker om, og således bør holde hemmelig. 

 

4.2 Teorigrunnlag 
Jeg mente det var viktig for både meg og informantene at vi til å begynne med 

gikk gjennom teorigrunnlaget for å være sikre på at vi la den samme 

betydningen i de sentrale begrepene. Intensjonen var at de skulle gjøre 

forklaringen og beskrivelsen av sin begrepsforståelse kort og konsis.  

 

At tanken er utgangspunkt for våre handlinger er noe de fleste tenker på når 

det snakkes om kognitive behandlingsmetoder. De kognitive prosessenes 

viktighet for handlingsvalg var også noe som ble fokusert på, samt at kognitiv 

behavioristiske metoder dreier seg om å endre tankemønstre i forhold til 

adferd. For at behandlingen skal bli vellykket er det viktig at det er en 

sammenheng mellom ferdighet, tanke og emosjon. Denne tredelingen er viktig, 

men også den store utfordringen. Om jenta skal kunne benytte seg av 

behandlingsmetoden fordrer det at hun er i stand til å se seg selv utenfra, 

samtidig som hun tenker innover. Dette krever konsentrasjon og 

verbaliseringsferdigheter, og ikke minst evnen til å tenke rundt seg selv i et 

konsekvensialistisk perspektiv. Dette er en stor utfordring, de fleste av disse 

jentene har så mye annet i hodet at de ikke klarer å se fremover, dette blir 

igjen en oppgave for de som jobber som hjelpere og nettverket.  

 

”I det begrepet (kognitiv behavioristiske 
behandlingsmetoder) legger jeg den betydning at det er 
tankepåvirkning som er utgangspunktet for våre 
handlinger, kombinert med den erfaring vi har fra 
liknende handlinger og de reaksjonene de fikk. Dette kan 
være veldig vanskelig å sette ord på, særlig på 
kommando…” (Informant i intervju, feb. 03)  

 
En annen informant mente at kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder var:  
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”Arbeid med endring av tankemønstre i forhold til 
adferdsmåter.” (Informant i intervju, feb. 03)  

 

En tredje informant sa at: 

 

”Utvikling gjennom læring. Utviklingsforståelse og 
læringsforståelse. Altså man lærer gjennom erfaring og 
forståelse av et utviklingsforløp. Eksempler er 
systematisk desensivisering, selvinstruksjoner og 
omstrukturering av situasjoner.” (Informant i intervju, feb. 
03) 
 

Den tredje informanten la ikke like stor vekt på tanke, men mer erfaring som 

grunn. Denne informanten var ikke så opptatt av den emosjonelle delen av 

behandlingsdelen som de andre trakk frem.  

 

Det ble sagt i intervjuene at bruken av kognitiv behavioristiske 

behandlingsmetoder egner seg i arbeid med jenter som har vært utsatt for 

incest, fordi behandlingsmetodene kan benyttes til å bygge opp selvbildet og 

plassere ansvar. Det ble også sagt at selvinstruksjoner er et godt verktøy til å 

holde katastrofetankene i sjakk. I tillegg måtte en god relasjonen mellom 

behandler og den incestutsatte være tilstede, åpenhet og tillit må prege 

forholdet. En generell regel når man jobber med barn er at det må være trygge 

rammer, trygg og forutsigbar livssituasjon og tillit mellom barnet og behandleren. 

 

”Metoden kan være anvendbar i arbeid med incestofre, 
men den krever at klienten på et kognitivt nivå er i stand 
til å benytte seg av metoden, det krever mye av klienten. 
Hun må være i stand til å bryte noen barrierer, kunne 
sette ord på ting som skjer, og hvordan det påvirkes 
henne… Et annet poeng er at om man skal kunne 
benytte seg av metoden trenger man en ”ekstern trener”, 
særlig til å begynne med. Det å slippe noen inn i en så 
tett og personlig rolle krever at det er tillit- og det er det  
ikke alltid lett å skape hos yngre mennesker som har 
opplevd denne typen overgrep.” (Informant i intervju, feb. 
03) 

 

Selvinstruksjoner ble også trukket inn som et hjelpemiddel for klienten når de 

skulle ut og møte verden som ”overgrepsoffer”. Dette var noe jeg ikke hadde 
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tenkt så mye på i utgangspunktet, men et av mine intervjuobjekter satte i gang 

en ny tankerekke for meg. Jeg har lenge vært bevisst på at det er en stor 

utfordring å si ifra om overgrep og å takle å få overgrep avslørt. Men hvordan 

det er med reaksjoner fra omgivelsene, og hvordan dette fortoner seg for den 

som har blitt utsatt for overgrep har jeg vært mindre bevisst på. Etter at ting er 

blitt avdekket, og man har ”stått frem” som seksuelt misbrukt får man en helt ny 

identitet. I tillegg til at man må takle sine egne reaksjoner og de fra omgivelsene. 

Behovet for fornyede selvinstruksjoner er absolutt tilstede. 

 

En av faktorene som ble nevnt av informantene som kunne vanskeliggjøre 

bruken av selvinstruksjoner var nettopp den verbaliserende delen, det krever 

mye å skulle sette ord på tanker og følelser. Det er også krevende å skulle 

omstrukturere seg, gi seg selv så mye ro og fokus at en klarer å få et slags 

fugleperspektiv på seg selv og sin situasjon. Her er hjelperne viktig for å støtte 

med å holde fokus, men dette viser også at bruken av kognitiv behavioristiske 

metoder og selvinstruksjoner er en meget krevende metode som ikke kan 

brukes med mindre individet er så sterkt at det klarer denne omstruktureringen 

av seg selv, eller med hjelp. 

 

”Det er viktig at barnet får den roen det trenger, det trenger 
å holde fokus og tenke innover seg selv. En ting er at det 
må verbalisere seg, men også sette seg ned og 
omstrukturere seg. Se seg selv i konsekvensperspektiv.” 
(informant i intervju feb 2003) 

 

4.3 Arbeid i forhold til incestutsatte 
Det viser seg at selv om man jobber innenfor forskjellige instanser jobber man 

ofte med de samme målene; man trår varsomt, jobber for å øke selvtillit, 

regulere og bygge opp alternativ adferd, bearbeide traumer og øke sosial 

kompetanse. Selv om incest er noe som har skjedd med disse jentene, er det 

adferdsproblemene, volden og den seksualiserte adferden som skaffer dem 

umiddelbare sosiale problemer, isolerer dem og ofte får dem inn i 

hjelpeapparatet. Jeg mener denne innstillingen er et tveegget sverd, den gjør 

det kanskje lettere for mennesker i hjelpeapparatet å forholde seg til disse 

skjebnene i det daglige virket, men samtidig øker det faren for ytterligere 
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hemmeligholdelse og tabudekking av de faktiske forhold. For de incestutsatte 

jentene kan dette tolkes som at det er noe de har gjort og opplevd som ikke kan 

snakkes om. Det jobbes selvfølgelig også med incestproblematikk direkte, men 

det oppleves som om det er noe man er redd for å ta tak i. 

 

En av informantene mine som hadde erfaring fra arbeid med ”definerte 

incestutsatte”, sa at det de var opptatt av der vedkommende jobbet var å skape 

trygghet og tillit generelt. Det å drive omsorgsarbeid kombinert med sorgarbeid 

var viktig for å ivareta helheten i behandlingen. Mye av fokus i arbeidet gikk på 

redusering av skyld og skam, også i forhold til det å bli tatt ut av hjemmet. 

   

”Vi snakket mye med barna generelt om at barn ikke har 
skyld i at de blir tatt ut av hjemmet, at det er lov å være både 
sint og glad i foreldrene sine når de har gjort noe barna 
opplevde som vondt. Vi brukte mye historier og bøker i 
samtaler om dette, da det virket som om mange barn 
opplevde det mindre truende å snakke om en ”tredje 
person” som hadde opplevd mye likt” (informant i intervju 
feb 03) 

 

Det er flere steder man har spesialisert seg på å jobbe med nettopp incest, hvor 

incest klart er fokus, og det barna har som fellesnevner. Det blir benyttet både 

gruppeterapi og individuellterapi. En ting som kommer frem er at det er størst 

mulighet for vellykket behandling om man benytter en kombinasjon av individuell 

terapi og gruppeterapi. Det er også viktig at resten av familien får hjelp, 

familieterapi og individuellterapi rettet mot alle i familien er det også positive 

erfaringer fra (Borchgrevink og Christie, red. 1991).  

 

Når det gjelder muligheten for positivt utbytte av kognitiv behavioristiske 

behandlingsmetoder er det en del faktorer som må ligge til grunn. Det er viktig at 

hjelpeapparatet kommer inn på et så tidlig tidspunkt som mulig. En av 

informantene mente at det var viktig med en differensiering av problemene, at 

man tok seg tid til å finne ut hva som var hva og hva som skyldtes hva. Det ble 

også understreket av flere at kunnskap om tema og emner i hjelpeapparatet var 

viktig. Det er behov for bedre rammer og større mulighet til utredning. Det ble 

også lagt vekt på at det var viktig å sikre den som hadde vært utsatt for incest, 
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slik at frykt for gjentakelse ikke måtte hindre behandling. At incestofferet ble 

bevisst på situasjonen og seg selv ble også nevnt som viktig. Flere av 

informantene mente at det var et spekter av tiltak å benytte seg av, og at 

kognitiv behavioristiske metoder var en av dem. Det positive med de kognitiv 

behavioristiske metodene var at de var til stor hjelp for den incestutsatte når det 

gjaldt å bygge opp sitt eget selvbilde, plassere ansvar og gi seg selv 

selvinstruksjoner å bruke når hun skulle ut og møte andre som incestoffer. 

Nettopp det med bedret selvbilde og evnen til å plassere ansvar utenfor seg selv 

ble understreket av alle informantene. 

 

Av konkrete metoder nevnte flere viktigheten av rollespill, sette opp ”nytt manus” 

for en gitt situasjon. At en person kan trene på situasjoner hun vet vil dukke opp 

er veldig verdifullt. Det er viktig å trene på å kjenne igjen faktorer i en situasjon 

som kan minne om overgrepsituasjonen og skape vanskeligheter. Det er sentralt  

å stykke opp situasjonen, sette ord på hva som skjer, for så å tenke alternativ 

handling, og prøve denne ut. Gjennom denne prosessen opplever jenta at 

mestring er mulig, og følelsen av å lykkes er en viktig motivasjonsfaktor for å 

prøve igjen. Ved bruk av systematisk desensivsering som behandlingsmetode 

for å kontrollere ubehage er det viktig å ikke ta større skritt enn at man kan leve 

med ubehaget. Når man jobber med systematisk desensivisering stykker man 

opp en situasjon og graderer helheten slik at en vet hva som fører til mest og 

minst ubehag. Gjennom å begynne med det som skaper minst ubehag, og føle 

at en mestrer den delen av situasjonen gjør at helheten blir lettere. Skrittvis og 

delt, uten for mye ubehag er en trygg måte å nærme seg et problem på. Det kan 

imidlertid føre til at klienten opplever metoden som for banal. Når man først har  

klart å differensiere ubehaget i en situasjon, for så å bruke masse tid på å trene 

på den delen av situasjonen med minst ubehag kan dette virke bortkastet. Det 

er ikke alltid en som har vært utsatt for incest, eller som har andre typer 

problemer, klarer å dele opp situasjonen. Det kan fort bli for store skritt eller for 

små. Klientene trenger da hjelp fra apparatet rundt eller fra nettverket til å lage 

skrittene riktig for seg. Opplevelsen av mestring er det som må stå i fokus, og 

det en skal oppnå. En av informantene understreket igjen viktigheten av 

tredelingen mellom ferdighet, tanke og emosjon og at det måtte være en 

tilstedeværelse på alle tre områder. 
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For å beskrive hvordan informantene opplevde positiv utvikling i arbeid med 

incestofre var det forskjellige svar. En mente at aktiv bruk av selvinstruksjoner i 

det daglige var et tegn på fremgang, mens en annen mente økt bevissthetsnivå 

var et tegn på det samme. Jevnt over var det bevisstgjøring, erfaring fra 

mestring og økt evne til å fungere sosialt som kom frem. Jentene må selv 

oppleve at ting fungerer og erfare dem uten bruk av hjelpere. Denne 

bevisstheten er en stor motivasjon til videre arbeid og til positiv utvikling. En av 

informantene mente det var et godt tegn når jentene klarte å se seg selv i et 

fremtidsperspektiv, at det ikke lenger var krise og katastrofe som dominerte, 

men at fremtiden faktisk var noe de forholdt seg til. At det var økt fungering på 

flere arenaer ble også trukket frem, at jentene ikke bare var overgrepsofre, men 

kunne ha andre roller. En annen ting som ble nevnt var når jentene ikke lenger 

så på seg selv som offer, en rolle som i seg selv er stigmatiserende, men som 

overlevende, noen som hadde vært utsatt for en uakseptabel erfaring og klart 

seg, da følte de at de tok mer kontroll over situasjonen.  

 

4.4 Egne erfaringer 
Når det gjaldt eksempler på hvordan informantene selv hadde benyttet seg av 

kognitiv behavioristiske metoder i arbeid med jenter som hadde vært utsatt for 

incest, var det konkrete metoder som ble satt i fokus . Det som gikk igjen var 

eksempler på hvordan jentene kunne jobbe med seg selv på en positiv måte. 

Ferdighetstrening og innarbeiding av selvinstruksjoner hadde alle benyttet seg 

av med positive resultater, selv om de ikke hadde et stort utvalg å vise til.  

 

Vellykket behandling er avhengig av at man kommer inn på et tidlig tidspunkt. Jo 

lenger tid overgrepene har pågått, jo lenger tid tar det før en kommer til en 

løsning. Graden av vold vanskeliggjør også prosessen frem mot bedring. Kort 

sagt er det tidlig intervensjon, et tett og ressurssterkt nettverk og 

omstendighetene rundt incestovergrepene som fører til hvor vellykket 

behandlingen blir. 
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Når det gjelder bedring over tid hadde ingen av informantene longitunelle studier 

å vise til. En mente at de som hadde vært utsatt for incest alltid ville være 

skadet, men at det var den sosiale fungeringen som var en indikator på om ting 

fortsatt gikk bra.  

 

4.5 Tillegg 
Noen av informantene var opptatt av forbilder jenter har som er eksponert 

gjennom media.  En var bekymret over de forbilder unge jenter har i dag. De 

ser opp til ”usunne idoler” som Spice Girls og Britney Spears, det lukter trøbbel. 

En informant sa: 

 

”Når forbildene man måler seg etter ser ut som disse gjør, 
og presset fra resten av ungdomsgruppen om å passe inn, 
ha de rette klærne, den rette sminken og den rette 
holdningen er så sterk som den er havner man ofte i 
uønskede situasjoner. Signalene disse jentene sender ut, 
hvordan de ser eldre ut enn de er, og har en seksualisert 
adferd og utstråling kunne det oppfattes som en invitasjon.” 
(Informant i intervju, feb. 03) 

 

Dette er et synspunkt jeg også har opplevd hos andre. Det at jenter i dag 

nærmest ”ber om å bli voldtatt” når de kler seg som de gjør. Jeg kan for så vidt 

forstå argumentasjonen, selv om jeg ikke er enig i konklusjonen. 

Ungdomskulturene er nå en gang slik de er, men det betyr ikke at det 

rettferdiggjør at ”gamle griser” har sex med mindreårige jenter. Kroppsfiksering 

er et problem, men det betyr ikke at man har rett til å trampe over noens 

personlige grenser. Et nei er et nei, selv om situasjonen frem til det nei’et 

kanskje tydet på noe annet. Jeg tror det er vanskelig for oss som ikke lengre 

regnes som ungdom å forstå og sette oss inn i ungdomskulturen, og fullt ut 

komme med råd som passer livet til de som er unge i dag og opplever presset på 

kroppen. Jeg mener det er foreldrenes jobb å øke bevisstheten til barna og lære 

dem respekt for andre og seg selv, og gi dem nok selvtillit til at de klarer å motstå 

press, eller si klart nei om noen forsøker å utnytte dem. Allikevel bør det bli et økt 

fokus på signalene jenter sender ut med måten de blant annet kler seg på. Selv 

om de ikke mener noe med det, kan de ikke styre reaksjonene fra omverdenen, 

eller påvirke hvordan ”de utenfor” oppfatter signalene de sender. 
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Aslak Ulberget (1995) sier at generelt bør voksne som omgås barn og unge i 

pubertet være forberedt på hva denne perioden kan innebære av utprøving og 

testing av grenser. Man bør også ta en diskusjon på hva det vil si å være 

utfordrende og hvilke signaler man sender ut gjennom bekledning. Det er viktig å 

ta aktuell mote i betraktning. Ulberget mener det vil være varierende syn på hva 

som er akseptable klær, oppførsel og væremåte fra menneske til menneske, og 

fra miljø til miljø. 
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5.  Bruk av kognitiv behavioristiske 
behandlingsmetoder i arbeid med incestofre 
 
5.1 Det profesjonelle hjelpeapparatet 
 

”Jeg har ofte i mit arbejde følt håbløshet i mødet med mine 
klienters smerte og frygt. Men jeg er blevet opløftet ved at 
opleve en stor overlevelsesevne og fundamental sunhed 
bag disse kviders selvdestruktive adferd. Derfor ser jeg også 
ofre ”som overlevere” og den destruktive adferden for 
”overlevelses-mekanismer” (Hildebrand og Christensen, 
1987, s 59) 

 

Det positive synet på offerets ”sykdomsbilde” som her tegnes av Hildebrand og 

Christensen gir et godt utgangspunkt for behandling. Det er hele tiden viktig i 

arbeidet med overgrepsofre at man gir klart uttrykk for at det fulle ansvaret ligger 

hos overgriper, uansett hvordan den utsatte reagerte. Det er også viktig å 

understreke at den destruktive adferden mange viser, særlig i ettertid, er 

nødvendig for å overleve overgrepene. Det er en stor oppgave å fjerne alle 

negative stempler, og få den utsatte til å se på sin reaksjon som noe positivt og 

så omstrukturere adferden til å bli selvhevdende og positiv. Det er viktig at 

behandlerne tenker over og er bevisst på at barn som har vært utsatt for 

seksuelle overgrep er vant til å tilfredsstille andres behov. De er dyktige til å lese 

hva andre forventer av dem og det blir derfor en ekstra stor utfordring å ikke 

tilegne barna behandlerens meninger. Det er viktig at man selv er eier av sine 

mekanismer, selvinstruksjoner og ikke minst liv. Det er derfor også viktig å på 

sikt fjerne offerstempelet. Å definere seg selv som offer er en defensiv holdning, 

og kan føre til manglende evne til å forhindre ytterlige overgrep. Det er viktig å få 

den overgrepsutsatte til å se på seg selv som en som har overlevd og kommet 

over overgrepet, og selv tatt kontroll over sitt eget liv. For å klare dette trenger 

incestofferet hjelp, blant annet av funksjonelle selvinstruksjoner. 

 

En studie foretatt av Resick og Schincke (1992) indikerte at kognitiv 

prosesseringterapi, basert på en informasjonsemosjonell prosesseringteori om 

PTSS, var effektiv for majoriteten av voldtektsofrene som deltok i deres 

undersøkelsen. Behandlingsmetoden resulterte i klinisk signifikante 
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forbedringer. Mange av kvinnene rapporterte om substansiell forbedring i 

livskvalitet. De fleste kvinnene i undersøkelsen hadde i mange år lidd av 

voldtektsrelaterte reaksjoner, så denne behandlingen viser således håp. Når 

kvinnen er i stand til å sette merkelapp på det som har skjedd med dem, og kalle 

det voldtekt, vil de kunne fjerne seg fra skyld og anger (Resick og Schincke 

1992). Dette stemmer med det en av informantene mente var tegn på forbedring 

hos jentene de jobbet med, å plassere skylden utenfor seg selv. Veldig ofte 

beskytter overgriperen seg selv ved å aktivt legge skylden over på barnet (Kilén, 

1996). Denne opplevelsen av skyld viser seg svært ofte ved ulike former for 

selvdestruktiv adferd. En annen av informantene mine mente at når man sporet 

fremtidstanker hos den som hadde vært utsatt for incest var det en forbedring. 

At det ikke lenger var selvmord og selvskading som hadde første prioritet, men å 

overleve og ta kontroll. Skylden må plasseres utenfor en selv om en skal kunne 

gå videre. 

Som tidligere nevnt er det ofte ikke incest som er henvisningsgrunn til 

psykiatrien, men forskjellige typer problemadferd. Incest blir ofte nevnt som et 

tilleggsproblem. Ursin Boe og Johnsen Christie (i Borchgrevink og Christie, 

red. 1991) mener at selv om det er enorme variasjoner i symptomene innen 

gruppen incestofre så skal ikke det hindre at man tar høyde for 

problematikken.  

 

”Blant behandlere er dette dessverre en oppfatning vi ofte møter: 
”Incest var ofte bare et av mange symptomer på familie 
dysfunksjon.” ”Incest var bare et av mange traumer dette barnet 
møtte.” ”Det er derfor ikke nødvendig å vie denne problematikken 
særlig oppmerksomhet”” (Ursin Boe og Johnsen Christie i 
Borchgrevink, og Christie, s.69, 1991) 

 

Skal man kunne ta i bruk metoder for å hevde seg selv etter overgrep, og 

kunne ta kontroll over hverdagen må hemmeligholdelsen fjernes. Det er viktig 

at det profesjonelle hjelpeapparatet her går inn og gjør klienten klar over at de 

vet det er forekommet incest. Utfordringen blir å skape en trygg ramme slik at 

klienten ikke føler terapien som et nytt overgrep, men tilrettelegge slik at hun 

selv kan ta kontrollen over fremdriften med hjelp fra terapeuten. Ved å unnlate 

å snakke om incest skaper en usikkerhet og kan bidra til å stigmatisere jenta.  

Støttesenteret mot Incest (SMI) sitt slagord er ”Incest skal tales i hjel, ikke ties i 
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hjel.”. Dette står på publikasjonene deres og web-sidene 

(www.sentermotincest.no ). Skal man kunne føle seg bedre må man 

nødvendigvis klare å sette ord på og definere det som er skjedd. Til det trenger 

en ofte fagfolk til å støtte, ikke til å tie om overgrep og fokuserer på 

problemadferd. 

 

Hjelpeapparatet bør være til hjelp for jenta i forhold til å få klarhet i hva som 

kjennetegner overgrepet, hva er det med situasjoner og andre former for stimuli 

som fremprovoserer offerfølelsen. Dette er viktig slik at man kan differensiere 

situasjonen og få oversikt over hva det er som trigger de forskjellige følelsene. 

På sikt kan jenta lære seg å endre reaksjonsmønstret ved å benytte seg bevisst 

av gjenkjenningsstimuli og passende selvinstruksjoner. 

 

Det viser seg at det er gruppebehandling som er den beste formen for 

behandling etter overgrep, kombinert med individuell behandling. Grunnen til 

dette er at i gruppebehandling møter en andre i samme situasjon, og en 

opplever at en ikke er alene med sine problemer. Man møter da også andre som 

har de samme vonde følelsene og problemene. En annen fordel med 

gruppeterapi er at jenter som har opplevd incest kommer ut av den sosiale 

isolasjonen de ofte befinner seg i, gruppen er i mange tilfeller den første sosiale 

relasjonen de har utenfor familien, og et sted man kan få tilbakemelding på 

realitetstesting. Gruppen har også en funksjon for å lære seg å uttrykke egne 

behov og sette egne grenser, noe personer som har vært utsatt for overgrep 

ikke er vant til å gjøre. Det ligger et dramatisk helende potensial i å møte andre 

som har opplevd det samme som en selv, når man tror man er den eneste i hele 

verden med denne erfaringen (Borchgrevink og Christie, red. 1991). 

 

5.2 Relasjon mellom incestoffer og behandler 
En av informantene mente at forholdet mellom behandler og incestoffer også var 

viktig, om det var tillit vil det være lettere for den incestutsatte å prøve seg på 

egen hånd. Hun stoler på at terapeuten gir henne riktig veiledning.  
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Selvinstruksjoner som metode forutsetter språklig forståelse, og en viss 

begrepsforståelse, for at klienten skal kunne benytte seg av og forstå de 

begreper og instruksjoner som de formidler til seg selv. Dette er noe som krever 

mye av klienten. Som det kom frem i presentasjonen av hva informantene mente 

om selvinstruksjoner i arbeidet med incestoffer mente flere at den krevde mye av 

klienten. For å ha utbytte av behandlingsmetoden kreves det en viss kognitiv 

alder, det krever at en kan sette ord på det som har skjedd og ikke minst 

forholde seg til konsekvenser av handlingen. Behandlingsmetoden er ikke særlig 

egnet i arbeide med yngre barn, som ikke er i stand til å verbalisere seg. Når det 

gjelde behandling av barn er bla Mindy Mitnick opptatt av tillitsforholdet barnet 

må ha til behandleren. Det er særlig fire punkter som er viktig å presisere for 

barnet;  

 

1. Misbruket er ikke hennes feil 
2. Hun kunne ikke ha forhindret den seksuelle kontakten 
3. Behandleren forstår hvorfor hun har holdt det hemmelig 
4. Hun er ikke ansvarlig for den splittelsen av familien som 

er blitt resultatet av avsløringen. (Mindy Mitnick i Åsli 
1989) 

 

Tillitsforholdet mellom barnet og behandleren ble av flere av mine informanter trukket 

frem som nødvendig for at behandlingen skulle kunne være vellykket. 

 

”Jeg tror det bør være trygghet og tillit mellom barnet og 
behandleren. Jeg tror generelt at behandling av barn og 
unge forutsetter at barnet har forholdsvis trygg og 
forutsigbar livssituasjon, og at det er tillit mellom barnet og 
behandleren.” (Informant i intervju, feb. 03) 
 
”Jeg tror det er spesielt viktig med forutsettinger som 
trygghet og tillit. Jeg tror gode trygge omgivelser er viktig.” 
(Informant i intervju, feb. 03) 

 

5.3 Sosiale relasjoner og nettverk 
Både gjennom litteraturen og intervjuene har jeg hatt ekstra fokus på skyld, og 

hvordan skyldfølelsen kan hemme den sosiale rollen. Det er nevnt flere grunner 

til at incestutsatte opplever at de er skyld i overgrepene, og at eventuelle 

lystfølelser og reaksjoner fra omverdenen øker denne skyldfølelsen. Mange har 
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vært opp tatt av at skam- og skyldfølelse er knyttet opp til selve incesttabuet. 

Allikevel er det et poeng, mener jeg, at mange av de misbrukte barna er blitt 

tvunget inn i et adferdsmønster som rommer nedverdigende handlinger av en 

ganske annen karakter enn ”normal” seksualitet. Det å være deltaker, om enn 

ufrivillig, i handlinger som har blitt oppfattet som skitne, kan i seg selv gi 

grunnlag for opplevelsen av skam. Ursin Boe og Johnsen Christie (i 

Borchgrevink og Christie, red. 1991) sier at det er sammensmeltingen av sorg 

og skyld som er skammens kjerne. Et mål med terapien blir å skille sorgen fra 

skylden. Flere av informantene la vekt på nettopp plassering av skyld som tegn 

på forbedring. Ved å fjerne skylden fra seg selv og således starte med å 

behandle de andre symptomene tok man kontroll. Å få kontroll over hverdagen 

og føle at man mestrer å leve på egne premisser gjør at man kan begynne å få 

et positivt forhold til seg selv igjen. 

 

Mestring av sosiale situasjoner forutsetter sosial ferdighet. Situasjoner i 

hverdagen stiller krav til mestring av kravsituasjoner, mestring av konflikter og til 

å ta hensyn til andre. Like viktig er det å kunne gi og få positive tilbakemeldinger 

i sosiale situasjoner. Jenter som har vært utsatt for incest er ofte ikke i stand til å 

mestre daglig sosial omgang, de mangler de nødvendige ferdighetene. Her kan 

trening på gitte ferdigheter være til god hjelp. Å ha innarbeidet selvinstruksjoner 

som en kan benytte seg av i sosiale sammenhenger er til stor hjelp. På sikt vil 

den adferden som først krever selvinstruksjoner for å mestre hverdagen bli 

automatisert og selvinstruksjonene overflødige. 

 

I arbeidet med selvinstruksjoner, og andre former for kognitiv behavioristiske 

behandlingsmetoder, er det en stor fordel om klienten selv blir eier av problemet. 

Med det mener jeg at det er den enkelte som selv må sette ord på handlingen, 

og selv beskrive problemet. På den måten blir det enklere å komme opp med 

alternative adferdsforslag som er håndterlige for klienten, vedkommende blir i 

større grad eier av sitt eget problem og sin egen adferd. Denne formen for 

inkludering er også en hjelp for at behandlingen skal bli vellykket.  

 

For å kunne mestre det en trener på, sammen med terapeut på den naturlige 

livsarena, må en involvere nettverket. Behandlingsmetoden bygger på postulatet 
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om at adferd står i dialektisk forhold til betingelsene den lærer og opprettholdes 

under. Omorganisering av betingelser i naturlige hverdagssituasjoner kan derfor 

endre adferd og opprettholde mer akseptable adferdsformer. Trening av sosiale 

ferdigheter under så normale betingelser som mulig, her kommer skolen inn som 

et godt eksempel, er et mål (Amt, 1998). Dette fordrer at viktige personer i 

omgivelsene rundt den incestutsatte blir trukket inn i treningsarbeidet. Et mål 

med dette er å få med flest mulig til å støtte opp under den alternative adferden, 

og fungere som støttepersoner når det profesjonelle apparatet trekker seg ut.  

 

Flere av informantene i intervjuundersøkelsen trakk frem nettverket som viktig for 

at behandlingsmetoden skulle virke optimalt. Nettverket har en viktig rolle i 

forhold til å fungere som modeller for ”normal” aldersadekvat adferd. Det er viktig 

at nettverket er stabilt, og at deltakerne i nettverket ikke er dømmende. Grunnen 

til at nettverket blir så viktig er at det profesjonelle hjelpeapparatet er inne i en 

gitt periode, for å kunne overføre det en har trent på med terapeuten er det viktig 

at nettverket fungerer slik at det er mulig å få til en overgang til naturlig 

livssituasjon. Aktiv deltakelse fra personer i nettverket sikrer at treningen kan 

føres videre, og ikke minst kan de fungere som en korrigering på adferd, og en 

idébank for alternativ adferd.  

 

5.4 Skolen som sosial arena 
Veldig mange som har vært utsatt for incest klandrer skolen for å ikke ha gjort 

noe eller oppdaget at noe er galt. Som spesialpedagog eller pedagog er det 

kanskje ikke enkelt å forholde seg til disse sakene. Redselen for å gjøre noe feil 

blir trolig for stor, dessuten tenker vel de fleste av oss at incest ikke er noe som 

skjer i vår nærhet. Vi kan selvfølgelig aldri ta bort barnets erfaringsgrunnlag, 

men vi kan hjelpe barnet å leve med dette på best mulig måte, og i størst mulig 

grad legge fra seg ansvaret for hva det har vært utsatt for.  

 

De av oss som jobber innenfor skolevesenet har en unik mulighet til å gripe fatt i 

problemer rundt barna. Vi vet ofte hva vi skal se etter som kjennetegner incest, 

og vi har verktøy å bruke når seksuelle overgrep blir avdekket. Når incest blir 

avdekket kommer det brått mange profesjonelle aktører inn på barnets arena, 
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og læreren er ofte den eneste stabile og den som blir igjen etter at stormen har 

lagt seg. Sånn sett er det lærerne og de som jobber i skolen som kan hjelpe 

barnet og hevede seg selv, være støttepersoner under innlæring av ny adferd, 

og hjelpe dem til å ta kontroll. Det er viktigere å hjelpe disse barna med å 

overleve enn gi dem medlidenhet. 

 

Det er betenkelig er at det er mye fokus på avdekking, men lite på hvordan man 

skal forholde seg etter at overgrepet er avdekket. Det er sagt lite om hvordan 

pedagogene skal jobbe videre med jenta i klassesituasjonen, dette kan bli en 

belastning for det pedagogiske personalet som da kanskje ikke har noe verktøy 

for å takle situasjonen. Dette er en stor utfordring slik jeg ser det, de som jobber 

i den umiddelbare nærheten av barnet, og som vet at incest har forekommet må 

få hjelp til å finne ut hvordan de skal være overfor barnet. Lærerne trenger også 

å få et forum hvor de kan få svar på alle sine spørsmål. Det er viktig å ta vare på 

de rundt barna også slik at de kan være til den hjelp og støtten den enkelte 

trenger.  

 

Skolen vil være en naturlig arena for trening av sosiale situasjoner da mange 

dagligdagse situasjoner forekommer i skolehverdagen. Skolen er også et sted 

hvor unge tilbringer en stor del av dagen. All den tid skolen ofte oppleves som 

trygg, det er mindre fare for at incestovergrep vil forekomme der, er det også et 

trygt sted å prøve ut alternativ adferd. Dette fordrer at det pedagogiske 

personalet er stabilt, har fått trening i hvordan de skal jobbe med jenta, og at de 

får den hjelpen og støtten de trenger for å fullføre jobben. 

 

Skolen er ofte den eneste stabile arena, og ikke minst den arena der jenter 

møter jevnaldrende. Skolen er blitt en mer og mer aktiv aktør som treningsarena 

for sosial interaksjon, særlig ettersom skoledagen er blitt lenger, med innslag av 

fritidstilbud i form av SFO (Skole Fritids Ordning). Sånn sett vil det pedagogiske 

personalet bli en naturlig hjelper for en som har vært utsatt for incest, eller har 

andre typer avvikende adferd, da det pedagogiske personalet kan være en 

hjelper for å komme i gang med nye selvinstruksjoner. 
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På skolen kan jentene også prøve seg ut med jevnaldrende. Skolen er en 

naturlig arena, med en utvalg medelever i nettverket som kan fungere som 

modeller for jenta. Jeg ser imidlertid et faremoment; Problemet med å være 

annerledes. En utfordring er å legge opp et treningsopplegg som incestofferet er 

komfortabel med, som hjelpeapparatet føler er riktig, og som ikke fører til økt 

isolasjon og stigmatisering av jenta i forhold til jevnaldrende. 

 

5.5 Det hjelper 
I forhold til om selvinstruksjoner fungerer, om det nytter å endre adferds- og 

tankemønstre, vil jeg vise til noe en som har overlevd incest sier. Hun mener hun 

er blitt snillere mot seg selv opp i gjennom årene, og holdninger hun har til seg 

selv er blitt mykere: 

 

”When I slip into an old pattern, I see it almost as if I’m putting 
on a pair of shoes that doesn’t fit any more. I’ve put them on 
again, and here I am trying to tap dance, and it’s not working. At 
first I’d whip myself: “Why did you put on those stupid shoes 
again?” I’d get really despondent that I’d never change. As I 
gotten further along in my healing, I’ve been able to be gentler 
with myself: “Oh God, I slipped again.” I’ll congratulate myself 
on recognizing it so quickly, and then I’ll ask myself, “What 
happened this time to trigger it?” Instead of beating myself up, I 
tell myself I’ll take care of myself the next time and I figure out 
ways to do that.” 
(Bass, E & Davis, L 1988, s 176) 

 
Det er viktig at jenta føler at behandleren tror på både henne og 

behandlingsmetoden. Man kan anta at når man har opplevd noe så 

traumatiserende som incest vil det være en befrielse å møte noen som tror på 

deg, og som ikke beskylder deg for det som er skjedd. Videre er det noe med å 

møte noen som har et verktøy de mener at kan hjelpe deg, og som de vil hjelpe 

deg å bruke. Når man møter folk som virkelig tror på noe er det lett å bli revet 

med, og den effekten kan en dyktig behandler ha. Behandlingsmetoden kan 

fungerer som hjelp til å plassere ansvar utenfor seg selv, kjenne igjen situasjoner 

som skaper negative reaksjoner, og ikke minst øke den sosiale kompetansen. 

 

Jenter som har vært utsatt for incest bør, på lik linje med andre, ikke benytte seg 

av behandlingsmetoden på egen hånd, i alle fall ikke til å begynne med. Det er 
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nødvendig å få hjelp og støtte fra mennesker rundt seg. Nettverket kan bidra til å 

finne erstatningstanker og erstatningsadferd som offeret kan benytte seg av, 

nettverket kan være delaktig i treningen med tilbakemelding og fungere som 

modeller. Det er viktig å gjøre behovet for nettverk tydelig fra starten av, det øker 

muligheten til å lykkes, og for å få satt instruksjonen ut i livet. Bruke modeller og 

visualisere det som skal gjøres. 

 

Søren Kirkegaard uttrykte seg svært passende om hjelperrollen i ”Brudstykker av 

en ligefrem Meddelese” fra 1859: 

 

”Om det i sannhet skal lykkes en å føre et menneske hen til et 
bestemt sted, må man først og fremst passe på å finne han der 
hvor han er, og begynne der. Dette er hemmeligheten i all 
hjelpekunst. En hver som ikke kan det, han er selv i innbildning 
når han mener å kunne hjelpe en annen. 
 
For i sannhet at å kunne hjelpe en annen , må jeg forstå mer 
enn han, men dog først og fremst forstå det han forstår. Når jeg 
ikke gjør det, så hjelper min merforståelse ham slett ikke. Vil jeg 
allikevel gjøre min merforståelse gjeldende, er det fordi jeg er 
forferdelig stolt, slik at jeg isteden for å gavne ham egentlig vil 
beunders av ham. 
 
Men all sann hjelp begynner med ydmykelse: Hjelperen må 
først ydmyke seg under den han vil hjelpe, og derved forstå at 
det å hjelpe ikke er å være den herskesykeste, men den 
tolmodigste; at det å hjelpe er villighet til inntilvidere å finne seg 
i å ha urett, og i ikke å forstå hva andre forstår.” (Kirkegaard i 
Ulberget, s.41, 1995)  
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6. OPPSUMMERING 
Min problemstilling lød ”I hvilken grad, og på hvilken måte kan kognitiv 

behavioristiske behandlingsmetoder, med vekt på selvinstruksjoner, benyttes i 

behandlingen av jenter i grunnskolealder som har blitt utsatt for incest?” 

 

Det er sterke indikasjoner på at ofre etter overgrep kan benytte seg av 

metodikken som ligger i kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder. 

Behandlingsmetodikken baserer seg på at tanke er utgangspunktet for handling, 

og at man kan innarbeide alternative handlinger. Behandlingsmetoden er en 

naturlig del av livet, og den er relativt lett tilgjengelig.  

 

Målet med å benytte kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder i arbeidet med 

incestoffer er å bygge opp selvbildet, plassere ansvar utenfor en selv, kjenne 

igjen og kontrollere katastrofetanker, øke selvtillit og ikke minst øke den sosiale 

kompetansen. 

 

Resultatet fra undersøkelsen jeg har foretatt, kombinert med det som er kommet 

frem i litteraturen tyder på at kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder kan 

være meget nyttige å bruke i behandlingen av jenter som har vært utsatt for 

incest. Det stilles en del krav for at behandlingsmetoden skal være funksjonell, 

og det er ting som tyder på at den vil fungere best i kombinasjon med andre 

former for behandling, for eksempel gruppeterapi. 

 

Behandlingsmetodikken krever mye av incestofferet, og det er viktig at 

hjelpeapparatet kommer inn på et så tidlig tidspunkt som mulig. Et annet viktig 

moment som må være på plass er at det ikke er fare for gjentaking av 

overgrepet, om jenta skal gå rundt å være redd for å bli utsatt for nye overgrep 

vil det påvirke behandlingen på en negativ måte. Det er viktig at det er trygge og 

stabile rammer rundt individet. 

 

Jenta må også være klar over hva slags behandling det er hun skal være med 

på og hva som kreves av henne. Behandlingsmetoden krever at hun er stand til 
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å sette ord på det som har foregått, og beskrive sine tanker og følelser. Jenta må 

i stor grad kunne sette ord på ledd i situasjoner, og sammen med behandleren 

klare å differensiere de forskjellige reaksjonen og få en struktur på sitt 

tankeinnhold. Det kreves at incestofferet klarer å se seg selv i et 

konsekvensialistisk perspektiv, i alle fall på sikt. Hun må være i stand til å 

abstrahere rundt seg selv og sin situasjon. Hun må være villig til å trene på å 

kjenne igjen stressfaktorer og kontrollere sin reaksjon. Dette kan fort bli et 

problem da jenter som har vært utsatt for incest ofte har hodet så fult av kaos at 

de ikke klarer å skille situasjoner eller sette seg ned og fokusere. 

 

Det stilles også store krav til behandleren, primæroppgaven i utgangspunket vil 

være å skape et klima for videre arbeid. Det er opp til behandleren å sikre at 

rammene blir lagt til rette for en mest mulig stabil og fokusert behandling. Det er 

også viktig at behandleren er trygg på metoden og kan formidle krav på en god 

måte. Behandleren må sørge for å ikke tillegge incestofferet sine meninger, men 

heller være en hjelp for jenta til å sette sine ord på situasjonen. Det er også opp 

til behandleren å sammen med jenta komme frem til hvilken behandlingsmetode 

som er best egnet for henne, det er ting som tyder på at en kombinasjon av 

individuellterapi og gruppeterapi er mest hensiktsmessig. 

 

For at nytteverdien av behandlingen skal videreføres stilles det også en del krav 

til nettverket. Nettverket bør involveres på et så tidlig tidspunkt som mulig og 

følge hele prosessen. Det er viktig at nettverket som brukes er stabilt og ikke 

dømmende. Individene i nettverket skal fungere som modeller, vise sosial 

kompetanse og delta aktiv blant annet gjennom å komme med forlag til alternativ 

handling og fungere som støttespillere for jenta på naturlig arena. Skolen er en 

viktig del av nettverket, og skolen i seg selv er den mest nærliggende naturlige 

arena. Det vil derfor være ønskelig at skolen deltok i behandlingen og var aktive i 

forhold til overføring av ny adferd til naturlig arena. Skolen er en stor del av 

hverdagen til jenter mellom 6-15 år, det er her de møter jevnaldrende og kommer 

oftest opp i kravsituasjoner. 

 

Når det gjelder å måle om behandlingsmetoden virker positivt for den enkelte er 

det en del faktorer å se etter, det at jenta i utgangspunktet klarer å benytte seg 
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av selvinstruksjoner eller andre former for kognitiv behavioristiske 

behandlingsmetoder er et godt utgangspunkt. Videre må hun må oppleve at hun 

mestrer kravene som stilles og føle at hun lykkes. Om jenta føler at hun oppnår 

en bedre sosial fungering på flere arenaer er det et positivt tegn. Ikke minst er 

det tegn på bedring når hun er i stand til å fjerne seg fra følelsen av skyld, og se 

seg selv i et fremtidsperspektiv. 

 

Det er viktig å tenke bredt og benytte seg av andre former for behandling i 

kombinasjon med kognitiv behavioristiske behandlingsmetoder. Det er viktig å ta 

hensyn til ”hele personen”, og det er som sagt sterke tegn på at f. eks gruppeterapi 

har positiv effekt (Borchgrevink og Christie, red. 1991) 

 

For en som har vært utsatt for incest kan selvinstruksjoner og andre former for 

kognitive behandlingsmetoder med hell benyttes, om forholdene ligger til rette for 

det. Kravet til nettverket er en ting, kravet til hjelpeapparatet en annen. Sist men 

ikke minst er det opp til incestofferet å jobbe seg bort i fra offerrollen, og ta 

kontroll, skape sin egen framtid. I dette arbeidet kan kognitiv behavioristiske 

behandlingsmetoder være til god hjelp. 

 

Valmuer på søppelhaugen. 
 
Frøene var så bitte små; 
Hvem kunne ane at de lå 
Kastet blant skrot og skrammel på 
Søppelhaugen? 
 
Til min henrykkelse ser jeg nå 
Røde og hvite valmuer 
stå lysende vakre og rene på 
søppelhaugen! (Bray, s 20, 1991) 
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Beate Børja 

Min adr. 

XXXX Oslo          03.01.2003 

 

Navn og  

adresse til 

intervjuobjekt 

 

Vedrørende intervju i forbindelse med hovedoppgave 
 

Viser til telefonsamtale xx.xx.xx hvor du aksepterte å være med på en intervjurunde i 

forbindelse med min  hovedoppgave. Hovedfaget taes ved Institutt for 

spesialpedagogikk (ISP) på Universitet i Oslo (UiO). Tittelen på oppgaven er ”Det var 

ikke min skyld” og omhandler bruk av kognitivt behavioristiske metoder i arbeid med 

incestutsatte barn. Fokus vil være på bearbeiding av skyldfølelse hos barnet og 

selvinstruksjoner som delmetode. Formålet med oppgaven er i forskningsøyemed, 

målet er å kartlegge erfaringer fagfolk har med bruk av kognitive metoder i arbeid 

med incestutsatte barn og hvor effektfull og effektiv metoden er i den sammenheng. 

 

Selve intervjuet vil være semistrukturert og ta i overkant av en time, det er ønskelig 

fra min side at det eventuelt vil være mulig med noe oppfølgings intervjuer, om 

behovet skulle vise seg, etter at alt data er samlet inn. Alt data vil bli behandlet 

konfidensielt, og jeg vil understreke at det er fagpersoners arbeidserfaringer jeg er 

interessert i, ikke beskrivelse av kasus. 

 

Jeg vil sette i gang med prosjektet i januar 2003, min hensikt er å avslutte prosjektet i 

april 2003. Datainnsamlingen vil hovedsakelig finne sted i januar/februar 2003.  

 

Tusen takk for at du stiller opp. Om det er noe uklart vær vennelig ta kontakt på  

telefon XXXXXXXX. 

 

Vennlig hilsen 

Beate Børja 
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SAMTYKKEERKLÆRING  

I FORBINDELSE MED DATAINNHENTING 
 TIL HOVEDOPPGAVE  

VED INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK 
 
 
Jeg vil med dette gi samtykke til at data innhentet av Beate Børja til bruk i 

hovedoppgave kan oppbevares inntil to år. Forutsetning for dette er at 

data oppbevares i henhold til de konsesjonsvilkår som er gitt av 

Datatilsynet. 

 

 

Det forutsettes at data vil bli behandlet konfidensielt, og kun brukt i 
forskningsøyemed. 
 

 

 

 

STED:       DATO:     

 

 

             

underskrift 
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INTERVJU GUIDE 
Personlia: 

Kjønn: 

Alder: 

Type utdanning: 

Type arbeidssted: 

Fartstid (med og uten utdanning) 

 

Del 1: Teori bakgrunn 
1. Hva legger du i begrepet kognitive behandlingsmetoder (kort)? 

2. Hva legger du i begrepet selvinstruksjoner(kort)? 

3. Mener du denne arbeidsmetoden er anvendbar i arbeid med barn og 

unge? 

4. Hvilke forutsetninger mener du må ligge til grunn for at en slik metode 

kan være virkningsfull? 

 

Del 2: I forhold til overgrepsofre 
5. Hvordan jobber du i forhold til overgrepsofre? 

6. Hva mener du må ligge til grunn for at disse barna kan ha utbytte av 

behandling? 

7. –gjelder dette med kognitive behandlingsmetoder også? 

8. Tenker du at kognitiv behavioristiske metoder kan ha effekt i arbeide 

med overgrepsofre? 

9. – i så fall i hvilken form? 

10. Hva mener du er kjenne tegn på positiv utvikling i behandling av 

overgrepsofre? 

 

Del 3: Egne erfaringer 
11. Kan du gi et-to eksempler på behandlingssituasjoner hvor du har 

benyttet deg av selvinstruksjoner som behandlingsmetode i møte med 

overgrepsofre.  

12. Er det betingelser rundt visse grupper som gjør arbeidet mindre 

komplisert, som alder, tidspunkt for overgrep, over hvor lang tid 
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overgrepet har funnet sted, kjønn, tilleggsproblematikk, når behandling 

starter osv. 

13. I hvilken grad du at kognitive behandlingsmetoder er en god 

behandlingsmetode for overgrepsofre- hva er det som gjør at metoden er 

funksjonell (utdyp)? 

14. På hvilken måte har du evt. sett en bedring i den sosiale fungeringen hos 

disse menneskene- tidsperspektiv? 
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