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Sammendrag 

Forfattere: Liv Norum og Inga Marie Holst 

Tittel: Å være homo var jo helt utenkelig: En kvalitativ undersøkelse av oppveksten til menn 

som har forgrepet seg på gutter, og som senere har utviklet en homofil identitet gjennom 

terapi  

Veileder: Svein Mossige     Biveileder: Thore Langfeldt 

Bakgrunn: Til tross for at det har blitt gjort mye forskning de siste 30 årene, vet vi 

fremdeles lite om hvorfor noen mennesker begår seksuelle overgrep mot barn (Bendiksby, 

2008). Mange forskere mener at økt forståelse for personer som begår overgrep er nøkkelen til 

å utarbeide bedre behandlingsopplegg enn de vi har i dag (Boagerts, Vanheule & Declerq, 

2005; Sawle & Kear-Colwell, 2001; Ward & Siegert, 2002). Forskning viser at menn som 

forgriper seg på gutter skiller seg fra menn som har forgrepet seg på jenter på flere områder. 

(Gannon, Terriere & Leader, 2012; Langfeldt, 2010). I tillegg kan det se ut til at en 

undergruppe av disse mennene ikke har fått utviklet en homofil identitet, noe som i svært liten 

grad har blitt belyst innen dette feltet tidligere (Langfeldt, 2010). Følgelig ville vi undersøke 

hvordan opplevelse av egen oppvekst har påvirket identitetsutviklingen til menn som har 

begått seksuelle overgrep mot gutter og senere utviklet en homofil identitet. 

Metode: Oppgaven er et selvstendig forskningsprosjekt med eget innsamlet 

datamateriale. Vi anvender kvalitativ metode, mer spesifikt en interpretativ fenomenologisk 

analyse. Datamaterialet er innsamlet gjennom semistrukturerte intervjuer av fire menn som 

har vært i langvarig terapi etter å ha forgrepet seg på unge gutter. 

Resultater: Deltakernes opplevelse av egen oppvekst diskuteres innenfor fire 

hovedtema: ”terapi endrer synet på eget liv”, ”ingen å snakke med”, ”opposisjon er uaktuelt” 

og ”obligatorisk heterofili”, med til sammen elleve undertema. 

Diskusjon: Vi diskuterer deltakernes beskrivelser av egen oppvekst og skjulte 

homofili opp mot teori og empiri vedrørende identitetsutvikling, med særlig fokus på seksuell 

identitetsutvikling. Vi argumenterer for at det kan synes som at deltakerne har hatt en 

stagnasjon i sin seksuelle identitetsutvikling, og ser dette i sammenheng med utrygg 

tilknytning, emosjonell ensomhet og tilgjengelige narrativer. 
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 Vi ønsker dessuten å rette en varm takk til våre veiledere, Svein Mossige og Thore 

Langfeldt. Svein, vi er svært takknemlige for din grundige veiledning. Du har kommet med 

uvurderlige tilbakemeldinger og gitt oss en opplevelse av å bli godt fulgt opp. Thore, vi 

ønsker å takke deg for de inspirerende samtalene, din raushet og din oppmuntring. Deres 

innspill har vært av enormt stor verdi for oss, og det setter vi utrolig stor pris på. 

 Vi ønsker også å takke Marie Norum Lerbak og Frithjof Eide Fjeldstad for utmerket 

korrekturarbeid og gode refleksjoner, og foreldrene til Inga for prima korrekturlesing i 

innspurten. Dessuten ønsker vi å takke alle andre som har hjulpet og støttet oss i perioden 

arbeidet har holdt på, spesielt Lars Jæger Torkildsen og Peter Nirham Lund Tallerås. 

Lunsjkameratene skal også ha takk for oppmuntring, latter og varme. 

 Sist, men ikke minst, ønsker vi å takke hverandre for særdeles godt samarbeid. Til 

tross for sykdom og forsinkelser har vi vært et solid team, som har beholdt troen ved hjelp av 

gode samtaler, engasjement og støtte. 

 

 

Oslo, 15.5.2013 

Liv Norum og Inga Marie Holst  



 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men, jeg ser jo det nå, at det å ha et miljø hvor man skal kunne stå fram som den man er, og 

ikke spille teater som jeg har gjort, det er så viktig. For, og dermed kunne ha en naturlighet 

rundt dette, som jeg ikke har hatt. Ikke sant, det er ikke naturlig at jeg skal tukle med gutter 
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verste scenariet jeg kunne tenke meg å få til, da.  

- Anonym deltaker 
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1 Innledning  

Seksuelle overgrep mot barn utgjør et alvorlig samfunnsproblem. En oppsummering 

av norske prevalensundersøkelser viser at mellom åtte og 19 prosent av norske jenter og 

mellom én og 14 prosent av norske gutter har vært utsatt for seksuelle overgrep (Nasjonalt 

kunnskapssenter om vold og traumatisk stress [NKVTS], 2007). Mossige og Stefansen (2007) 

fant i en undersøkelse av 7033 ungdommer at 15 % av jentene og 7 % prosent av guttene 

hadde blitt utsatt for alvorlige seksuelle overgrep. Forskjellen i funnene knyttes blant annet til 

ulike utvalg og definisjoner av overgrep (NKVTS, 2007), samt underrapportering, spesielt for 

gutter (Hunter, 1990). I alle tilfeller har en betydelig andel av barn og ungdom blitt utsatt for 

seksuelle overgrep. Vi vet også at konsekvensene av å bli utsatt for slike overgrep kan være 

alvorlige. Seksuelle overgrep er knyttet til en rekke psykiske og relasjonelle problemer, både 

på kort og lang sikt (Feiring, Taska & Chen, 2002; Green, 1993). 

 Overgrep mot barn har altså alvorlige og omfattende konsekvenser. Dette er imidlertid 

relativt ny kunnskap. Både overgrep og vold mot barn ble i stor grad benektet og ignorert 

fram til 1970- og 80-tallet (Mossige, 1997). Det var heller ikke før på 80-tallet at forskningen 

vendte blikket mot personene som utførte overgrepene (Gram, 2000). Til tross for at det har 

blitt gjort mye forskning de siste 30 årene, vet vi fremdeles lite om hvorfor noen mennesker 

begår seksuelle overgrep mot barn (Bendiksby, 2008). 

 Å forstå hvordan noen mennesker kan begå overgrep mot barn kan være vanskelig. 

Handlingene kan synes uforståelige og grusomme. I media fremstilles personer som begår 

overgrep ofte som monstre (Marshall, 1996; Resaland, 2008). Det kan være lettere å 

fordømme enn å forstå. Angelides (2004) bruker begrepet moralsk panikk for å beskrive 

hvordan hat og avsky rettes mot enkelte grupper i samfunnet, for eksempel pedofile.  

 Hat og avsky er imidlertid med på å dehumanisere overgriperen, og står i veien for 

forståelse. Mange forskere mener at økt forståelse for personer som begår overgrep er 

nøkkelen til å utarbeide bedre behandlingsopplegg enn de vi har i dag (Boagerts, Vanheule & 

Declerq, 2005; Sawle & Kear-Colwell, 2001; Ward & Siegert, 2002). Både norske og 

internasjonale artikler etterspør mer forskning på denne gruppen (Bendiksby, 2008; Stirpe, 

Abracen, Stermac & Wilson, 2006). Bogaerts et al (2005) hevder at mer kunnskap om 

motivasjon og mekanismer er essensielt for å kunne behandle overgriper og offer bedre. 

 Personer som begår overgrep sees på som en heterogen gruppe, og teori og empiri 

deler ofte inn i undergrupper (Robertiello & Terry, 2007). Inndelingene har blitt gjort på 

forskjellige måter, blant annet gjennom variabler knyttet til overgriper eller til offeret. 
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Eksempler på variabler ved overgriper er ‘tilknytningsstil’ (Ward, Hudson, Marshall og 

Siegert, 1995), kjønn (Robertiello & Terry, 2007), ‘å ha vært utsatt for overgrep selv’ 

(Craissati, McClurg & Brown, 2002) og ‘sosioøkonomisk bakgrunn’ (Nøttestad, 2012). 

Variabler ved offeret er blant annet ‘alder og kjønn’ og ‘om det er i slekt med overgriper’ 

(Bogaerts, Buschman & Winkel, 2010; (DSM-IV-TR, 4. utg, rev.utg.; American Psychiatric 

Association [APA], 2000).  

 Forskning viser at menn som forgriper seg på gutter i) gjennomsnittlig har forgrepet 

seg på flere ofre, sammenlignet med de som forgriper seg på jenter (Gannon, Terriere & 

Leader, 2012; Langfeldt, 2010); ii) oftere har vært utsatt for seksuelle overgrep selv (Craissati 

et al., 2002; Langfeldt, 2010) og iii) også kan være tiltrukket av voksne menn (Gannon et al, 

2012; Langfeldt, 2010). Ettersom denne gruppen gjennomsnittlig forgriper seg på flere ofre 

enn de som forgriper seg på jenter, er skadeomfanget stort. Dét mener vi er en god grunn til å 

se nærmere på denne gruppen.  

 I tillegg kan det se ut til at en undergruppe av disse mennene ikke har fått utviklet en 

homofil identitet, noe som i svært liten grad har blitt belyst innen dette feltet tidligere 

(Langfeldt, 2010). Barn og ungdommer som er homofile, opplever større vansker med å 

utvikle en seksuell identitet enn barn som er heterofile (Hegna et al., 1999). 

Det er denne gruppen, menn som har begått seksuelle overgrep mot gutter og som 

senere har utviklet en homofil identitet, vi vil se på i vår studie. Vi har gjort intervjuer med 

fire menn som er straffedømt for seksuelle overgrep mot mindreårige gutter. Alle har gått i 

terapi gjennom mange år, og utviklet en homofil identitet gjennom denne. Hvordan er disse 

mennenes forståelse og opplevelse av hendelser fra egen barndom?   

 

1.1 Begrepsavklaring og avgrensing 

Vi tar i denne oppgaven et utviklingspsykologisk perspektiv på personer som har 

begått overgrep mot barn. Barns utvikling antas å formes av både arvelige og miljømessige 

faktorer (Lerner, 2002). Denne studien tar for seg miljøet deltakerne vokste opp i, og vi vil 

derfor ikke diskutere det biologiske aspektet. Flere av deltakerne har opplevd 

relasjonstraumer. Likevel vil vi ikke benytte oss av et traumeperspektiv (Michalopoulos, 

2012) men vektlegger i stedet selvforståelsens rolle i identitetsutvikling, og deltakernes egen 

opplevelse av sin oppvekst. I den forbindelse vil vi understreke at vi ser på 

identitetsutviklingen som et samspill hvor både individ- og miljøfaktorer er viktige. Blant 

javascript:sokForfatter('Irene+Michalopoulos')
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annet vil personlighet og temperament være med på å forme individets samspill med miljøet, 

som i sin tur påvirker individets utviklingsmuligheter (Moe, Moe & Smith, 2008).  

Vårt syn er preget av en sexologisk, humanistisk og utviklingspsykologisk tilnærming 

til overgrep (Langfeldt, 1993). Vi unnlater derfor å bruke begrepet pedofili, ettersom det 

hentyder til at overgrep mot barn er en legning. Pedofili referer også til en diagnose i DSM-

IV-TR (APA, 2000) og i ICD-10 (Verdens helseorganisasjon, 1992). Diagnosen er der 

klassifisert under parafiliene, og betegner personer med varig seksuell tenning på prepubertale 

barn. I stedet for å benytte pedofili-begrepet benytter vi termen pedoseksuelle handlinger, 

eller seksuelle overgrep mot barn. Vi vil ikke gå videre inn i debatten omkring 

pedofilibegrepet.  

 I oppgaven vil vi også presentere teori vedrørende homofil identitetsutvikling. Dette 

bringer oss inn på et felt hvor det pågår en debatt omkring legningsbegrepets gyldighet. 

Denne debatten vil vi ikke komme inn på. Vi avstår fra å bruke begrepet legning. I stedet 

benytter vi begrepene seksuell orientering, seksuell orienteringsidentitet og seksuell identitet 

(dette forklares nærmere under 2.2.3 Den universelle modellen for seksuell 

identitetsutvikling). 

 I det følgende vil vi kort gjøre rede for multifaktorielle etiologiske teorier om 

seksuelle overgrep, og gi en innføring i hvor feltet står i dag. Dessuten ønsker vi å vise at de 

multifaktorielle etiologiske teoriene ikke inneholder et selvforståelsesaspekt. Teoriene 

fokuserer med andre ord ikke på hvordan menn som har begått overgrep mot barn forstår seg 

selv og hvordan denne forståelsen har påvirket dem. Vi tror en selvforståelseskomponent kan 

utdype de multifaktorielle teoriene, ved å si noe om mennenes motivasjon og 

meningsskaping. For å løfte fram dette benytter vi et identitetsperspektiv. Etter redegjøringen 

om multifaktorielle teorier vil vi derfor presentere teori og empiri om identitetsutvikling, og 

faktorer som antas å ha innflytelse på utviklingen av en homofil identitet.  
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2 Teoretisk bakgrunn 

2.1 Multifaktorielle etiologiske teorier 

Å forstå hvorfor seksuelle overgrep mot barn forekommer er et svært viktig ledd i å 

forhindre at det skjer. Multifaktorielle etiologiske teorier kan bidra til en slik forståelse (Ward 

& Hudson, 2001). For eksempel baseres behandlingsprogrammer for menn som har begått 

seksuelle overgrep mot barn som regel på teoretiske antagelser om ulike mekanismer som 

vurderes å være involvert. Mye av forskningen omkring seksuelle overgrep baserer seg 

dessuten på teorienes antagelser (Ward, Polaschek & Beech, 2006). Resultatene av denne 

forskningen vil i sin tur påvirke både behandlingsmodeller og vår generelle forståelse av 

overgrep (Sawle & Kear-Colwell, 2001).  

 Det er flere multifaktorielle etiologiske teorier som har hatt stor betydning for dagens 

forståelse av seksuelle overgrep mot barn (Ward et al, 2006). Blant annet har Precondition 

model (Finkelhor, 1984), the Integrated model (Marshall & Barbaree, 1990), Quadripartite 

model (Hall & Hirschman, 1992) og Pathways model (Ward & Siegert, 2002) vært med på å 

forme vår forståelse for fenomenet. Felles for disse teoriene er at de antar at seksuelle 

overgrep mot barn er et komplisert fenomen, som best kan forklares ved å se på flere kausale 

faktorer og interaksjonen mellom dem. De er også primært basert på kvantitativ empiri, og 

belyser ikke opplevelsesaspektet i vesentlig grad (Ward & Hudson, 1998).   

 Marshall og Barbarees Integrated Theory har hatt stor påvirkning på feltet, både når 

det gjelder behandling og forskning (Ward, 2002). Vi vil derfor legge frem denne teorien 

ettersom den godt belyser hvordan seksuelle overgrep mot barn forstås i dag (Ward et al., 

2006). Teorien tar for seg både sårbarhetsfaktorer og utløsende faktorer. I denne 

presentasjonen vil fokuset ligge på sårbarhetsfaktorene, ettersom det er disse vi undersøker i 

vår studie.  

 

2.1.1 Marshall og Barbarees Integrated Theory. Integrated Theory er en generell 

teori som forsøker å forklare utviklingen av alle typer seksuelle overgrep. Den tar høyde for 

barndomsopplevelser, biologiske prosesser, læringsteori og kulturelle normer og holdninger 

om seksualitet og kjønnsroller, for å forklare hvordan personer kan utvikle sårbarhet for å 

begå seksuelle overgrep (Ward et al., 2006). Teorien antar at ulike sårbarheter predisponerer 

for å begå overgrep (Marshall et al., 1999), og at disse sårbarhetene vil interagere med ulike 

situasjonelle utløsende faktorer (Smallbone, 2006).  

 Tilknytning spiller en viktig rolle i teorien. Med tilknytning menes det affektive, 
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stress-regulerende båndet som oppstår mellom et barn og dets primære omsorgsgiver(e), hvis 

hensikt er å sikre barnet nødvendig beskyttelse og kompetanse for å overleve (Cassidy, 2008). 

Kvaliteten på relasjonen plasseres vanligvis på et kontinuum fra trygg til utrygg. I følge 

Marshall og Barbarees teori er den viktigste sårbarhetsfaktoren for å begå seksuelle overgrep, 

utrygg tilknytning mellom foreldre og barn (Marshall, 1993). Dette fordi utrygg tilknytning 

disponerer for manglende utforskning, vansker med å utvikle tillit til andre, manglende følelse 

av agens, lav selvtillit, dårlige relasjonelle evner og desperat behov for oppmerksomhet 

(Marshall & Marshall, 2000).  

 I følge teorien kan overgangen fra barn til voksen bli spesielt utfordrende for individer 

med utrygg tilknytning (Marshall & Barbaree, 1990). Teorien legger vekt på at en viktig 

utviklingsoppgave i puberteten er å skille mellom seksuelle og aggressive impulser og å 

utvikle evnen til å regulere eller inhibere aggressive tendenser i seksuelle situasjoner. Hvis 

man har ufordelaktige barndomsopplevelser og derfor allerede tenderer mot antisosial atferd, 

kan det økte hormonnivået i puberteten føre til at seksualitet og aggresjon sammenblandes, 

eller eventuelt forsterke allerede tilegnede tendenser til å begå seksuelle overgrep. 

 Utrygg tilknytning kan via de nevnte prosessene bidra til vansker med å mestre de 

sosiale utviklingsoppgavene i tenårene på en adekvat måte. Personer med utrygg tilknytning 

har ofte dårlige relasjonelle evner og lav selvtillit, noe som blant annet gjør det utfordrende å 

utvikle og opprettholde relasjoner til jevnaldrende (Marshall & Marshall, 2000). Dette kan 

lede til at de føler seg emosjonelt ensomme (Marshall, 1989). Emosjonell ensomhet blir 

gjerne definert som diskrepansen mellom ønsket og oppnådd nivå av intimitet i relasjoner til 

andre (Peplau & Perlman, 1982). En slik tilstand innebærer at man ikke får delt sin indre 

livsverden med andre, og kan lede til en følelse av å være isolert og alene. Det kan også lede 

til aggresjon, egosentrisk atferd og inkorporering av ufordelaktige holdninger fra for eksempel 

pornografi som fremstiller andre som objekter som tilfredsstiller behovene til de som 

misbruker dem (Marshall, 1993).   

  I ungdomsårene kan emosjonell ensomhet lede til økt risiko for å leve ut seksuelle og 

emosjonelle behov på en avvikende og ufordelaktig måte (Marshall & Marshall, 2000). 

Personer som er emosjonelt ensomme kan blant annet begynne å bruke masturbasjon og 

seksuelle fantasier for å føle seg bedre, og dette kan via betinging utvikle seg til å bli en 

mestringsstrategi. Sex kan bli oppfattet som en måte å regulere negativt humør på, og det kan 

lede til at ikke-seksuelle følelser (for eksempel ensomhet) kan bli forbundet med opphisselse. 

I følge teorien kan altså sex dekke mange ulike typer behov, ikke bare seksuelle (Marshall & 
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Marshall, 2000).  

 Integrated Theory postulerer dermed at en persons tilbøyelighet til å begå seksuelle 

overgrep kan forklares med at utviklet sårbarhet står i veien for adekvate løsninger på 

utviklingsoppgaver i tenårene, og at denne sårbarheten senker terskelen for at et overgrep kan 

begås dersom det foreligger situasjonelle disinhiberende faktorer (Marshall et al, 1999).  

 

2.1.2 Tilknytning. Som vi har sett fremsetter Marshall og Barbarees teori at 

tilknytning er den viktigste sårbarhetsfaktoren for å begå seksuelle overgrep (Marshall, 1993), 

og at den kan bidra til utvikling av andre sårbarhetsfaktorer (Marshall & Marshall, 2000). 

Også andre multifaktorielle teorier postulerer utrygg tilknytning som en sårbarhetsfaktor 

(Ward & Hudson, 2002).  

Sammenhengen mellom tilknytning og seksuelle overgrep mot barn er studert 

inngående (Marshall & Marshall, 2010). Blant annet har flere studier vist at utrygg 

tilknytning, både som barn og voksen, er mer vanlig blant menn som har begått seksuelle 

overgrep mot barn enn blant normalpopulasjonen (Bogaerts et al., 2005; Sawle & Kear-

Colwell, 2001; Smallbone & Dadds, 1998; Stripe et al., 2006). Vi ser også at prevalensen av 

egenopplevde seksuelle overgrep er høyere blant menn som har begått seksuelle overgrep mot 

barn, sammenlignet med normalpopulasjonen (Jepersen, Lalumiére & Seto, 2009; Marshall, 

Serran & Cortoni, 2000). En studie av Sawle og Kear-Colwell (2001), har vist at utrygg 

tilknytning er vanligere blant menn som både har vært utsatt for og som har begått seksuelle 

overgrep, enn blant de som kun har vært utsatt for det. Studien understøtter således 

oppfatningen av utrygg tilknytning som en sårbarhetsfaktor. Flere studier har også vist at 

utrygg tilknytning kan lede til vansker i det sosiale samspillet med jevnaldrende (Miner et al, 

2010), og dette kan lede til emosjonell ensomhet (Hudson & Ward, 1997). Andre studier har 

vist at menn som forgriper seg på barn har lavere selvtillit og opplever mer emosjonell 

ensomhet enn normalpopulasjonen (Fisher, Beech & Brown, 1999). 

 Selv om tilknytning synes å være en sårbarhetsfaktor for å begå overgrep, er evidensen 

likevel ikke entydig støttende for viktigheten av den (Bogaerts et al., 2005; Jamieson & 

Marshall, 2000; Smallbone & McCabe, 2003). Utrygg tilknytning er dessuten forholdsvis 

vanlig. Prevalensstudier viser for eksempel at i normalpopulasjonen har ca 40 prosent utrygg 

tilknytning, og at ca 74 prosent i kliniske utvalg har utrygg tilknytning (Bakermans-

Kranenburg & van IJzendoorn, 2009). Det kan virke som at utrygg tilknytning er en sårbarhet 

som kan lede til utvikling av en rekke ufordelaktige emosjonelle og kognitive vansker.  
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Tilknytningsperspektivet har uansett vært, og er fremdeles, et viktig bidrag til å forstå 

etiologien til seksuelle overgrep mot barn, og det har inspirert mye av forskningen på feltet 

(Marshall & Marshall, 2010). Evidensen peker relativt konsekvent i retning av at menn som 

forgriper seg seksuelt på barn, gjennomgående har høy forekomst av utrygg tilknytning. Det 

er dessuten bred enighet om at årsaken til seksuelle overgrep mot barn er multifaktoriell, og at 

det ikke kun skyldes tilknytning alene (Ward et al, 2006). Marshall og Barbarees teori søker å 

ta høyde for dette ved å se på flere sårbarhetsfaktorer, men likevel består spørsmålet ubesvart: 

Hva er det med de mennene som begår seksuelle overgrep mot barn som skiller dem fra menn 

med utrygg tilknytning som ikke begår overgrep?   

 

2.1.3 Verdien av et identitetsperspektiv. Tilknytningsperspektivet er ikke 

tilstrekkelig for å forklare hvorfor noen begår seksuelle overgrep mot barn. Flere 

tilnærmingsmåter kan gi feltet en bredere og dypere forståelse av hvorfor noen handler slik.  

Identitetsperspektivet er per i dag lite anvendt som et bidrag til å forstå personer som 

begår seksuelle overgrep, blant annet er det ingen av de nevnte multifaktorielle etiologiske 

teoriene som benytter seg av det (Finkelhor, 1984; Hall & Hirschman, 1992; Marshall & 

Barbaree, 1990: Ward & Siegert, 2002). Det er mange teoretiske og empiriske begrunnelser 

for at et identitetsperspektiv kan gi økt forståelse for seksuelle overgrep: Resultater fra 

tilknytningsforskningen peker mot at trygg tilknytning til familie og venner bidrar til en 

positiv identitetsutvikling, ved å stimulere til utforskning (Berk, 2009). En umoden identitet 

kan forhindre dannelsen av intime relasjoner til jevnaldrende (Berzonsky & Kuk, 2000), 

særlig for menn (Årseth, Kroger, Martinussen & Marcia, 2009). Disse funnene tyder på at 

identitetsutvikling kan sees i sammenheng med både et tilknytningsperspektiv og begrepet 

emosjonell ensomhet, og at et identitetsperspektiv derfor kan være et godt supplement til 

dagens teori.  

Identitet antas å være med på å definere hvem man er, hva man verdsetter og er 

bestemmende for hva man ser for seg i fremtiden (Berk, 2009), og kan i så måte sies å være 

viktig for endring. Flere ledende terapeuter som jobber med behandling av menn som har 

forgrepet seg seksuelt på barn, hevder at endring av mennenes identitet er et viktig ledd i 

rehabiliteringen (Langfeldt, 2008; Ward & Marshall, 2007). Samlet sett er vi av den 

oppfatning at et identitetsperspektiv vil kunne berike forståelsen av seksuelle overgrep, 

ettersom det kan belyse hvordan personene som begår overgrep forstår seg selv og sin 
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situasjon. Denne selvforståelsen påvirker i stor grad hvilke handlingsmuligheter man til 

enhver tid opplever å ha, og kan dermed gi mening til tilsynelatende uforståelige handlinger. 

 

2.1.4 Sammenfatning av multifaktorielle teorier. God forståelse av etiologisk 

utvikling er viktig for å forhindre seksuelle overgrep mot barn, og multifaktorielle etiologiske 

teorier bidrar til en slik forståelse (Ward & Hudson, 2001). Flere slike teorier, blant annet 

Marshall og Barbarees Integrated Theory, benytter et tilknytningsperspektiv for å forklare 

etiologien. Flere perspektiver kan bidra til å gi et bedre bilde av etiologien. Et 

identitetsperspektiv vil kunne være et supplement, gjennom å si noe om mennenes opplevelse 

av sin egen bakgrunn, og således noe om deres personlige motivasjon for å ha sex med barn. 

Studien vil ta for seg dette perspektivet videre, og vi vil i den forbindelse belyse teorier fra 

identitetsfeltet.  

 

2.2 Identitet 

Identitet er et konstrukt som viser til en persons stabile fornemmelse av egne mål, 

oppfatninger, verdier og roller (Erikson, 1968). Vignoles, Schwartz og Luyckx (2011) 

presenterer en bred definisjon med å si at identitet dreier seg om våre implisitte og eksplisitte 

svar på spørsmålet ”Hvem er du?”. En slik bred definisjon reflekterer det store og 

fragmenterte feltet som identitetsforskningen utgjør i dag (Vignoles et al., 2011). Ulike 

fagretninger vektlegger forskjellige aspekter ved identitet – relasjonelt eller kulturelt betinget, 

foranderlig eller fast, eller at vi har én eller flere identiteter. Vignoles et al. (2011) vurderer 

ikke disse ulike retningene som motsetninger, men snarere ulike perspektiver på et komplekst 

konstrukt. I denne oppgaven benytter også vi en slik bred forståelse av identitet. 

 Vi har valgt ut noen elementer vi har vurdert som relevante for vårt materiale. Først vil 

vi kort presentere noen deler av Eriksons teori om personlighetsutvikling, fordi hans teori har 

hatt sterk innflytelse på utviklingspsykologisk forståelse av identitet (Vignoles et al., 2011). 

Deretter vil vi gå inn på Marcias videreutvikling av Eriksons identitetsbegrep gjennom hans 

teori om identitetsstatuser, før vi gir en framstilling av Dillon, Worthington og Moradi (2011) 

sin universelle modell for seksualitetsutvikling. Til slutt vil vi introdusere McAdams’ teori 

om narrativ identitet. 

 

 2.2.1 Erik Eriksons psykososiale teori for egoutvikling. Eriksons teori for 

egoutvikling består av åtte stadier – hver av dem er markert av en krise som må gjennomleves 

og løses for at personen skal kunne gå videre til neste trinn (Erikson, 1968). Det femte stadiet 
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finner sted i ungdomsårene, og innebærer en psykososial krise med to diametralt motsatte 

utganger, identitetsoppnåelse og identitetsforvirring (Kroger & Marcia, 2011).  Personen 

mestrer denne krisen ut fra hvordan de forutgående stadiene – tillit, autonomi, initiativ og 

arbeidsevne – har forløpt (Nielsen & Binder, 2006). For å oppnå en positiv løsning på 

identitetskrisen må personen integrere barndommens verdier og ideer med omgivelsenes krav 

til voksenlivet og skape sin egen, personlig meningsfulle og sammenhengende identitet 

(Lerner, 2002). Løsningen, en integrert identitet, er en forutsetning for å oppnå intimitet 

framfor isolasjon (Vignoles et al., 2011).  Kroger og Marcia (s. 45) parafraserer Erikson, som 

i sin bok Youth: Identity and crisis fra 1968, beskriver sammenhengen mellom identitet og 

intimitet: “[I]n order to share oneself with another, one must have a sufficiently secure sense 

of identity in order not to risk losing oneself in the (temporary) merger that an intimate 

relationship involves.”  

 Gjennom årene har Eriksons teori blitt kritisert og videreutviklet. Blant annet har man 

i utviklingspsykologien generelt gått bort fra fasetenkningen til fordel for et transaksjonelt 

syn (Gulbrandsen, 2006). Et transaksjonelt perspektiv innebærer at en persons utvikling 

avhenger av den gjensidige påvirkningen som skjer over tid mellom personen og dens 

samspillspartnere (Gulbrandsen, 2006). Man ser dessuten på identitetsutvikling som en 

prosess som pågår gjennom hele livsløpet (Kroger & Marcia, 2011). Eriksons vektlegging av 

sosiale og kulturelle faktorers rolle i psykologisk utvikling var banebrytende, og har gjort seg 

gjeldende i senere perspektiver på identitet (Lerner, 2002). 

 

2.2.2 James Marcias fire identitetsstatuser. Marcia mente at det var flere løsninger 

på identitetskrisen enn de to motpolene, identitetsoppnåelse og rolleforvirring, som Erikson 

hadde presentert (Lerner, 2002). Marcia tok utgangspunkt i to kjerneaspekter fra Eriksons 

teori, utforskning og forpliktelse, og brukte dem som kriterier for å vurdere identitetsutvikling 

(Berk, 2009). Utforskning refererer til en periode hvor individet tenker gjennom valg og 

prøver ut ulike roller og livsplaner, mens forpliktelse sikter til en grad av personlig 

investering i oppfatninger, roller, planer eller verdier (Kroger & Marcia, 2011).  

  De ulike kombinasjonene av utforskning og forpliktelse skapte fire måter å mestre 

identitetsutvikling på – fire identitetsstatuser (Marcia, 1966). Identitetsoppnåelse, viser til 

forpliktelse etter en periode med utforskning; moratorium, sikter til utforskning uten å ha 

oppnådd forpliktelse; forlukking (foreclosure på engelsk), beskriver en tilstand av forpliktelse 
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uten å først ha utforsket sine valg, mens identitetsforvirring, viser til en apatisk tilstand hvor 

individet verken utforsker eller forplikter seg til en identitet (Kroger & Marcia, 2011).  

 Marcias identitetsstatuser har dannet grunnlaget for mye av videre forskning og teori 

om identitetsutvikling (Soenens & Vansteenkiste, 2011). Vi vil her presentere noe av 

empirien som finnes om personer med identitetsstatusen forlukking.  

 Kroger og Marcia (2011) beskriver at personer med forlukket identitetsstatus ukritisk 

har overtatt verdiene og oppfatningene til viktige andre, som oftest sine foreldre. Dersom 

disse personene har vært i en utforskningsfase, har dette bare skjedd i liten grad (Berk, 2009). 

Kroger og Marcia hevder at de dermed har en lav grad av refleksjon rundt sin livsførsel, og at 

de avviser informasjon som ikke stemmer overens med deres verdenssyn for å beskytte seg 

selv. Ofte begrenser de også sine valg (von Tetzchner, 2001). Kroger og Marcia mener at 

disse personene stenger borte følelser av usikkerhet og ufullkommenhet med et overfladisk 

selvkonsept. Berzonsky og Kuk (2000) fant i en studie at personer med forlukket 

identitetsstatus ofte hadde problemer med å skape modne og nære interpersonlige forhold. 

Sammenhengen mellom en forlukket identitet og et lavt antall nære, dype relasjoner til andre 

er sterkere for menn enn for kvinner (Årseth et al., 2009).  

 Som Erikson, har også Marcia blitt kritisert for å ha et for lite transaksjonelt syn på 

utvikling, i tillegg til at teorien ikke tar historiske og kulturelle faktorer med i tilstrekkelig 

grad (von Tetzchner, 2001). Teorien har likevel inspirert mye av videre identitetsforskning, 

som for eksempel teoriene om utvikling av seksuell identitet som vi nå skal komme inn på. 

 

2.2.3 Den universelle modellen for seksuell identitetsutvikling. De fleste teoriene 

om seksuell identitet har omhandlet ikke-heterofil identitet, og dette har ledet til flere ulike 

teorier og modeller (Savin-Williams, 2011). Mindre fokus har det derimot vært på å forklare 

utvikling av seksuell identitet generelt, noe feltet har vært kritisert for. Dillon et al. (2011) har 

tatt denne kritikken til etterretning, og utviklet en universell modell for seksuell 

identitetsutvikling.  

 I den universelle modellen skilles det mellom seksuell orientering, seksuell 

orienteringsidentitet og seksuell identitet (Dillon et al., 2011). Seksuell orientering referer til 

en persons mønstre av seksuell og romantisk opphisselse og lyst for andre personer, basert på 

den andre personens kjønn og kjønnskarakteristikker. Dette regnes for å være utenfor 

personens bevisste valg, og for de fleste, relativt stabilt over tid. Seksuell orientering er altså 

et begrep som brukes istedenfor seksuell legning, og sikter til kategoriene heterofil, homofil, 
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lesbisk, bifil og transseksuell.  

 Seksuell orienteringsidentitet er derimot personers anerkjente og internaliserte 

seksuelle orientering, det vil si den seksuelle orienteringen personen vedkjenner seg å ha. 

Dette påvirkes av blant annet sosiale relasjoner, og denne dimensjonen synes å variere mer 

over tid. Seksuell orientering og seksuell orienteringsidentitet er derfor ikke nødvendigvis det 

samme. Man kan for eksempel bli seksuelt opphisset av personer av samme kjønn (seksuell 

orientering), men likevel ikke ha en homofil identitet (seksuell orienteringsidentitet).  

 Seksuell identitet blir ansett for å være et større konstrukt, som omfatter både seksuell 

orientering og seksuell orienteringsidentitet. Andre elementer som hører til seksuell identitet, 

er for eksempel seksuelle verdier, foretrukne seksuelle aktiviteter og atferd, og medlemskap i 

en seksuell gruppe (Dillon et al., 2011). 

 Seksuell identitetsutvikling antas å foregå på både individ- og gruppenivå (Dillon et 

al., 2011). Den individuelle og sosiale utviklingen beskrives gjennom to parallelle prosesser 

som påvirker hverandre, men som ikke nødvendigvis utvikles i samme tempo. Den 

individuelle seksuelle identiteten antas å inneholde elementer som seksuell 

orienteringsidentitet, seksuelle behov og verdier og seksualatferd. Seksuell gruppeidentitet 

omhandler hvilken seksuell gruppe man identifiserer seg med og føler medlemskap til, samt 

også holdninger til ulike seksuelle grupper. Utviklingen av seksuell identitet på både individ- 

og gruppenivå vil i følge den universelle modellen bli påvirket av biopsykososiale prosesser. 

Disse innebærer at blant annet biologi, kultur, familie, venner, religion vil være med på å 

forme utviklingen av seksuell identitet (Dillon et al., 2011). 

 Den universelle modellen for seksuell identitetsutvikling består av fem 

identitetsstatuser: obligatorisk heterofili, aktiv utforskning, diffusjon, fordypning og 

forpliktelse og syntese. Disse statusene følger ikke nødvendigvis etter hverandre i den nevnte 

rekkefølgen. I følge modellen er det nemlig mulig å hoppe over en status, eller å gå tilbake til 

tidligere, mer umodne statuser. Modellen er i så måte ikke lineær, men fleksibel og sirkulær 

(Dillon et al., 2011).  

 Obligatorisk heterofili betegner personer som er preget av lite bevisst refleksjon om 

egen seksuell identitet. Selve navnet refererer til at i de fleste samfunn er heterofili den 

seksuelle orienteringen som blir ansett for å være den normale og universelle orienteringen. 

Derfor antas denne identitetsstatusen å være utgangspunktet for de fleste, uavhengig hva slags 

identitetsstatus de inntar senere. Denne statusen har mange likheter med Marcias forlukkede 

status (Dillon et al., 2011).  
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 Aktiv utforskning er en status preget av at man åpner opp for å utforske ens seksuelle 

identitet, og ligner på Marcias status moratorium. Utforskningen kan foregå både kognitivt og 

adferdsmessig, og er målrettet. Dillon et al. (2011) antar at personer som har vokst opp i 

miljøer som er åpne for ulike seksuelle orienteringer, eller som utviser resiliens mot miljøets 

manglende aksept for ikke-heterofil orientering, vil ha bedre forutsetninger for å gå fra 

utforskning til fordypelse og forpliktelse. For andre kan det være vanskeligere å danne en 

ikke-heterofil identitet. For dem som aktivt utforsker en ikke-heterofil status, men ikke går 

videre til fordypelse og forpliktelse, kan dette danne en diskrepans mellom seksuell 

orientering og seksuell orienteringsidentitet. Dillon et al. beskriver to mulige utganger fra 

aktiv utforskning: diffusjon, og fordypning og forpliktelse.   

 Diffusjon karakteriseres av fravær av både systematisk, målrettet utforskning og 

forpliktelse. Personer i denne identitetsstatusen kan være ubekymret og tilfreds med å ikke ha 

forpliktet seg til en seksuell identitet, men de kan også være usikre og lite trygge på seg selv 

og oppleve psykologisk stress på grunn av dette. I så måte har denne statusen store 

likhetstrekk med Maricas identitetsforvirring. Dillon et al. (2011) antar at personer i denne 

statusen også ofte er forvirret over andre aspekter ved egen identitet. Diffusjon kan lede til at 

man går tilbake til obligatorisk heterofili eller til aktiv utforskning. Det blir påpekt at terapi 

kan være en fasilitator for å komme ut av diffusjon og gå videre til aktiv utforskning (Dillon 

et al., 2011). 

 Fordypning og forpliktelse sammenliknes med Maricas identitetsoppnåelse, ettersom 

denne statusen innebærer en sterk forpliktelse til identifiserte seksuelle behov, seksuell 

orienteringsidentitet og foretrukne seksuelle aktiviteter og partnerkarakteristikker. Det antas at 

man fra denne statusen kan gå tilbake til aktiv utforskning eller diffusjon, eller at man kan gå 

videre til syntese.  

 Syntese er den mest modne identitetsstatusen og er karakterisert av kongruens mellom 

seksuell identitet på individ- og gruppenivå. Selv om man har oppnådd syntese er det mulig å 

gå tilbake til en av de mer umodne statusene.  

 Den universelle modellen for seksuell identitetsutvikling antar altså at det er fem 

seksuelle identitetsstatuser: obligatorisk heterofili, aktiv utforskning, diffusjon, fordypning og 

forpliktelse og syntese. I motsetning til andre identitetsmodeller postulerer denne at statusene 

ikke nødvendigvis oppnås i den nevnte rekkefølgen, men at man kan hoppe over statuser og 

gå fra modne til mer umodne statuser (Dillon et al., 2011). Hittil har vi sett på teorier som 
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fremsetter stadier og statuser ved identitetsutvikling. I den følgende delen vil vi presentere en 

annen identitetsforståelse, som ser på identitet som vår historie om oss selv. 

 

2.2.4 Narrativ identitet. McAdams hevder at identitet er den internaliserte og 

kontinuerlig utviklende historien en person konstruerer om seg selv for å danne mening og 

sammenheng i sitt eget liv. Fordi historier er så sentral i forståelsen av identitet, bruker 

McAdams begrepet narrativ identitet (McAdams, 2011). Den narrative identiteten består av et 

utvalg hendelser fra fortiden, hvordan man oppfatter nåtiden og forventinger om fremtiden, og 

er i så måte med på å lage sammenheng i mellom mange ulike deler av selvet (McAdams, 

2006). McAdams mener Erikson implisitt hevdet at identitet består av selvbiografiske 

historier, og bygger således sin teori på Eriksons. McAdams teori er opptatt av identitet som 

produkt, mens Marcias fokuserer på prosess. Disse teoriene er derfor ikke motsetninger, men 

kompletterer hverandre (McAdams, 2011).  

 Den narrative identiteten er altså vår egen historie om oss selv (McAdams, 1995). 

Denne historien representerer ikke nødvendigvis hva som faktisk skjedde, men hvordan man 

har forstått hendelsene (McAdams, 2011). Historiene er basert på faktiske hendelser, men 

hendelsene kan ha ulik mening for forskjellige personer. For eksempel kan det å ha vokst opp 

i et religiøst miljø for noen bidra til en historie om viktigheten av fellesskap, mens det for 

andre kan bli til en historie om hvor vanskelig det var å passe inn. Det kan også være 

vanskelig å vite om det man antar er faktiske hendelser, virkelig, er det (McAdams, 2006). 

Det kan for eksempel være at man får informasjon om seg selv, som påvirker ens 

egenforståelse, men som ikke stemmer med det som faktisk skjedde. På den måten blir 

historiene som utgjør den narrative identiteten, en blanding av fakta og fiksjon. Til tross for 

dette er den narrative identiteten viktig, ettersom den gir mening og sammenheng i fortiden, 

nåtiden og den antatte fremtiden (McAdams, 1995).  

 Det antas at utviklingen av narrativ identitet starter i slutten av tenårene, og at den er i 

stadig utvikling gjennom hele livet (McAdams, 2011). Utviklingen av narrativ identitet regnes 

for å være psykososial, noe som innebærer at sosial og kulturell kontekst vil prege innholdet i 

historiene (McAdams, 2006). Selv om den narrative identiteten først formes i slutten av 

tenårene, begynner barn allerede fra de kan snakke å forme historier om seg selv (McAdams, 

2011). De historiene man forteller som barn vil være påvirket av hvordan foreldrene hjelper 

en med å konstruere slike historier. Det har blant annet blitt vist at mødre og fedre bruker mer 

emosjonelle ytringer når de diskuterer triste hendelser med døtrene sine enn de gjør med 
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sønnene sine, og at dette reflekteres i barnas egne historier (Fivush, Brotman, Buckner & 

Goodman, 2000). Familiens betydning for identitetsutvikling skal vi komme nærmere inn på i 

neste del. I likhet med foreldre, er kulturen en premissleverandør for innhold i historiene i den 

narrative identiteten. Kultur er for eksempel med på å gi regler for hvordan historier bygges 

opp, og kan være bestemmende for hvilke temaer som får plass i den narrative identiteten. 

Narrativ identitet vil altså reflektere kjønn, klassetilhørighet og de økonomiske, politiske og 

kulturelle kreftene som er gjeldene i det samfunnet man lever i (McAdams, 2006).  

 

2.2.5 Familiens betydning for utvikling av identitet. Familiekonteksten og 

relasjonene i familien antas å være av stor betydning for den narrative identitetsutviklingen, 

men barns identitetsutvikling (Koepke & Denissen, 2012; Scabini & Manzi, 2011). 

Relasjonen og samspillet mellom foreldre og barn har lenge vært sentral for vår forståelse av 

barns utvikling (Bowlby, 1984), og det foreligger betydelig evidens for at kvaliteten på 

omsorgen barnet mottar påvirker barnets sosiale og psykiske utvikling (Ranson & Urichuk, 

2008; Scott, 2012). Hvordan barnet oppfatter omsorgen det får, er også av stor betydning for 

relasjonelt samspill og utvikling (Rohner & Khaleque, 2010). 

 Mens spedbarnet er helt avhengig av foreldrene for å overleve, blir barnet gradvis mer 

selvstendig etter hvert som det vokser opp. Det antas å være av stor betydning for 

identitetsutviklingen, hvordan foreldrerelasjonen justeres i takt med denne endringen (Koepke 

& Denissen, 2012). Familierelasjoner som gir barnet mulighet til å være selvstendig og ha 

egne meninger uten at det går på bekostning av dets emosjonelle bånd til foreldrene, gir 

barnet bedre forutsetninger for å utforske og utvikle sin egen identitet (Grotevant & Cooper, 

1986; Koepke & Denissen, 2012; Scabini & Manzi, 2011). Det har også blitt funnet 

sammenheng mellom trygg tilknytning og identitetsoppnåelse (Zimmermann & Becker-Stoll, 

2002).  

  Eva Axelsen (2009) peker på hvordan maktmisbruk kan utøves av foreldre uten at de 

er klar over det selv – ofte gjennom kontroll, invadering, neglisjering og definering av behov. 

Om dette skjer over tid, vil dette kunne gjøre at barnet opplever avmakt, ved at det ikke kan 

endre sin egen situasjon. Dette kan føre til manglende kontakt med egne behov og meninger, 

tvetydig selvfølelse og vansker med å være selvstendig, noe som i sin tur kan vanskeliggjøre 

identitetsutviklingen (Axelsen, 2009).  
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2.2.6 Sammenfatning av identitet. Det er mange måter å forstå identitet og 

identitetsutvikling på, og vi har her presentert noen av dem. Erikson (1968), Kroger og 

Marcia (2011) og Dillon et al. (2011) beskriver identitetsutvikling som en prosess med ulike 

statuser, mens McAdams (2011) forstår identitet som den kontinuerlig utviklende historien 

om oss selv. Uavhengig av hvordan man definerer identitet, har forskning vist at familien 

spiller en stor rolle i utviklingen av identitet. Vi har nå omtalt identitet generelt, men hvilke 

utfordringer møter unge som tiltrekkes av eget kjønn? Hva er det som fremmer og forhindrer 

deres identitetsutvikling? 

 

2.3 Hva fremmer eller forhindrer utviklingen av en homofil identitet?  

I 1999 presenterte Hegna, Kristiansen og Moseng en NOVA-rapport basert på den 

største undersøkelsen som har blitt utført blant homofile og lesbiske i Norge. Undersøkelsen 

viste at andelen som oppga at de hadde vært plaget av selvmordstanker de siste 14 dager, var 

6-7 ganger høyere blant homofile enn blant normalpopulasjonen. 27 prosent av mennene 

mellom 16 og 24 år rapporterte at de hadde forsøkt å ta sitt eget liv minst én gang, og de fire 

vanligste motivene for selvmordsforsøkene var avmakt i forhold til framtiden, en opplevelse 

av isolasjon og ensomhet, et ønske om å komme vekk fra en uutholdelig situasjon og 

problemer med å akseptere seg selv som homofil (Hegna et al., 1999). Hva som fører til at så 

mange opplever det som vanskelig å leve som homofil, mens andre utvikler en integrert 

homofil identitet, vil vi gå videre inn på i denne delen. Med begrepet homofil identitet 

refererer vi til Dillon et al. (2011) sitt begrep seksuell identitet, som beskrevet over. Seksuell 

identitet omfatter både seksuell orientering og seksuell orienteringsidentiet (for mer utfyllende 

definisjon, se 2.2.3 Den universelle modellen for seksuell identitetsutvikling).  

 Vi vil først gå inn på begrepet internalisert homofobi, for så å presentere funn om 

holdningsundersøkelser og betydningen av sosial støtte. Deretter vil vi se på hvilken rolle 

fortellingene som er tilgjengelige i samfunnet spiller for ikke-heterofile. Til slutt vil vi 

presentere Thore Langfeldts teori om maskuline homofile. 

2.3.1 Internalisert homofobi. Weinberg (1983) introduserte i 1967 begrepet 

homofobi, for å beskrive samfunnets stigmatisering og fordømmelse av homofile. Weinberg 

brukte også begrepet internalisert homofobi for å beskrive det intense selvhatet homofile kan 

føle overfor seg selv hvis de internaliserer samfunnets negative holdninger til homofili.  

 Forskning har påvist en sammenheng mellom internalisert homofobi og det å ikke ha 
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utviklet en homofil identitet (Rowen & Malcolm, 2003). Rowen og Malcolm fant også en 

sammenheng mellom internalisert homofobi og lav selvtillit, emosjonell ustabilitet og skam 

knyttet til sex. Moradi, van den Berg og Epting (2009) finner at skam over å være homofil og 

det å oppleve egen homofili som en trussel, er aspekter ved internalisert homofobi som 

forhindrer utviklingen av en homofil identitet. De samme forfatterne refererer også til empiri 

som viser at personer som har internalisert antihomofile fordommer, oftere viser flere 

symptomer på depresjon, angst og ensomhet enn normalbefolkningen, i tillegg til at de har 

høyere alkoholkonsum og flere selvmordstanker.  

 Homofobi-begrepet har blitt kritisert for å vektlegge psykologiske faktorer for sterkt, i 

forhold til at fenomenet i stor grad er av sosial og kulturell karakter (Herek, 2004). Likevel 

velger vi å benytte begrepet her, fordi dets betydning er allment kjent, og fordi mye 

psykologisk forskning benytter dette begrepet. Vi vil imidlertid understreke at vi anerkjenner 

det sosiokulturelle aspektet ved stigmatisering av ikke-heterofile. 

 

2.3.2 Holdninger og sosial støtte. Hvilke verdi-premisser som gjør seg gjeldende i et 

samfunn kan vises gjennom folks holdninger. Hegna et al. (1999) så på norske 

holdningsundersøkelser fra 1947 til i dag, og fant en tydelig tendens til at befolkningen blir 

mer positiv til homofili. Imidlertid har det over tid vært klare variasjoner i holdningene. 

Menn, spesielt unge gutter og eldre menn, personer som har lav utdanning, og personer som 

er bosatt på bygda, viser klart mer negative holdninger til homofili (Hegna et al., 1999). 

Hegna og medarbeidere fant også at det er personer med disse karakteristikkene som er minst 

åpne om sin seksuelle orientering. 

 Beard og Hissam (2003) knytter vanskene som homofile i distriktet kan oppleve, til at 

det er færre muligheter for å finne andre homofile å identifisere seg med og få støtte hos, og 

dermed mindre sannsynlighet for å finne trygge rammer for å utvikle en homofil identitet. 

Viktigheten av sosial støtte trekker også Rosario, Schrimshaw og Hunter (2008) fram som en 

viktig fasilitator for å utvikle en integrert seksuell identitet. De fant at ungdommer som har en 

integrert seksuell identitet, definert som å være tilfreds med egen seksuell orientering og ikke 

ha problemer med at andre vet det, opplevde mer støtte fra familie og venner og færre 

negative sosiale relasjoner. Negative sosiale relasjoner ble i denne sammenhengen beskrevet 

som å bli ignorert, manipulert, eller på annen måte dårlig behandlet (Rosario et al, 2008). 

Disse funnene sammenfaller med utviklingspsykologiske perspektiver på identitet som en 

sosial prosess, som beskrevet over (Erikson, 1968; von Tetzchner, 2001). 



  

17 

 

 

2.3.3 Narrative perspektiver på homofil identitet. Et annet syn på hva som påvirker 

seksuell identitetsutvikling, er at narrativene som er tilgjengelige i samfunnet, skaper 

forutsetninger for hvordan vi forstår oss selv.  

 Cohler og Hammack deler McAdams’ syn på identitet, men vektlegger noe sterkere 

det sosiale, historiske og kulturelle aspektet, med inspirasjon fra blant andre Bruner og 

Gergen (Cohler & Hammack, 2006). De påpeker hvordan den spesifikke historiske 

konteksten gir muligheter, men også begrensninger, for hvordan vi kan konstruere identitet og 

mening (Cohler & Hammack, 2007). For personer som bryter med den heterofile normen har 

den sosiale konteksten vært en sentral premissleverandør for hvilken livshistorie de kan 

konstruere, ettersom mulighetene for å leve ut sin seksuelle orientering har endret seg i stor 

grad de siste 70 årene. Cohler og Hammack beskriver hvordan synet på homofile i vesten 

fram til 1960-70-tallet i stor grad var preget av konservatisme og stigmatisering. Dette ga ikke 

mulighet for å skape en livshistorie som homofil. I stedet måtte homofile ignorere og skjule 

sin seksuelle orientering (Cohler & Hammack, 2006).   

 Mens Cohler og Hammack har basert sine studier på situasjonen i USA, kan vi se 

paralleller til dette i Norge. For eksempel refererer Hegna et al. (1999) til en 

holdningsundersøkelse fra 1947, hvor majoriteten av befolkningen så på homofili som en 

alvorlig forbrytelse. I følge det norske lovverket var også seksuell kontakt mellom menn en 

forbrytelse fram til 1972 (Hegna et al., 1999).  

 Tone Hellesund (2008) intervjuet unge homofile som har forsøkt å ta sitt eget liv, eller 

hatt tanker om det. Hun fant at de fleste av ungdommene hadde identifisert seg med det hun 

beskriver som ”den tragiske fortellingen om homoseksualitet” (Hellesund, 2008, s. 54). 

Denne fortellingen innebærer at homofili er uforenelig med et godt liv, gjennom å måtte leve 

på siden av samfunnet, uten å ha muligheten til å gifte seg, få barn, eller ta del i andre viktige 

opplevelser som er forbeholdt heterofile. Hellesund beskriver også hvordan mangelen på 

rollemodeller påvirker hvordan unge homofile ser på seg selv. I media ble homofile framstilt 

som enten skurker eller ofre fram til 1990-tallet, og i den grad det ble nevnt, ble homofili 

gjerne knyttet til tragedie og død (Hellesund, 2008). Hellesund beskriver denne mangelen på 

positive historier om homofile som usynlig undertrykkelse. I det følgende skal vi se på 

hvordan Thore Langfeldt mener at å ikke få utviklet en homofil identitet kan sees i 

sammenheng med seksuelle overgrep mot gutter. 
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2.3.5 Thore Langfeldts teori om maskuline homofile. Vi har sett at for noen 

homofile har deres seksuelle orientering blitt opplevd som så uakseptabel at de ikke ønsket å 

leve lenger (Hegna et al., 1999; Hellesund, 2008). Thore Langfeldt vektlegger også 

viktigheten av sterke negative sosiale reaksjoner mot homofile når han legger frem sitt syn på 

hvorfor noen menn forgriper seg på gutter. Langfeldt mener at en betydelig andel av menn 

som forgriper seg på gutter, er maskuline homofile som ikke har fått utviklet sin seksuelle 

orienteringsidentitet (Langfeldt, 2008). 

 Langfeldt presenterer et utviklingspsykologisk perspektiv på overgrep, og trekker fram 

at seksuell tiltrekning kan gi seg til kjenne allerede før ti års alder (Savin-Williams & 

Diamond, 2000). Langfeldt ser dette i sammenheng med kunnskapen vi har om stigmatisering 

av ikke-heterofile, og hvordan det er vanskeligere å utvikle en homofil identitet enn en 

heterofil identitet (Hegna et al., 1999). Videre viser Langfeldt til hvordan mange menn som 

har forgrepet seg på gutter, ikke ble identifisert som homofile av omgivelsene i sin oppvekst. 

Til tross for at de slik unngikk mobbing og sosial stigma, har dette vanskeliggjort utviklingen 

av en homofil identitet (Langfeldt, 2010). Han mener således at maskuline homofile utgjør en 

sårbar gruppe, fordi en del av deres identitet forblir skjult både for dem selv og for 

omgivelsene. Imidlertid påpeker han at denne problematikken ikke angår alle maskuline 

homofile menn, men kan gjelde dem som har relasjonsskader og utrygg tilknytning i bunn 

(Langfeldt, 2008).  

 Samlet kan disse faktorene gjøre at en gutt som opplever sin seksuelle tiltrekning til 

andre gutter i barndommen som uakseptabelt, kan komme til å ikke utvikle en homofil 

identitet. Opplevelsen av å være seksuelt tiltrukket av andre gutter vil kunne være 

umentalisert og så skambelagt, at tiltrekningen ikke utvikles til å gjelde eldre gutter og voksne 

menn etter hvert som han vokser opp. Slik stagneres tenningsmønsteret til å gjelde 

prepubertale gutter (Langfeldt, 2008). Det har ikke blitt gjort uavhengige studier på 

Langfeldts teori som vi kjenner til, og følgelig heller ikke støtte eller kritikk for hans teori. 

 

2.3.6 Sammenfatning av faktorer som påvirker utviklingen av homofil identitet. 

Mange unge som tiltrekkes av personer av samme kjønn kan oppleve vansker med å utvikle 

en homofil identitet (Hegna et al., 1999). Manglende sosial støtte (Beard & Hissam, 2003; 

Rosario et al., 2008) og internalisert homofobi (Moradi et al., 2009) kan lede til at en homofil 

utvikling vanskeliggjøres, eller stagnerer. Hvilke utviklingsveier man oppfatter som mulige 

som homofil har også betydning, og dette kan påvirkes av de historiene som er tilgjengelige i 
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samfunnet (Cohler & Hammack, 2007). Om det ikke eksisterer positive historier om livet som 

homofil, kan dette beskrives som en usynlig undertrykkelse (Hellesund, 2008). Thore 

Langfeldt (2010) mener at vansker med å utvikle en homofil identitet kan lede til at 

seksualiteten får utløp gjennom pedoseksuelle handlinger mot unge gutter. 

 

2.4  Problemformulering 

Som litteraturgjennomgangen viser, benytter ingen av de multifaktorielle teoriene om 

seksuelle overgrep mot barn et identitetsperspektiv. Det foreligger dessuten lite forskning 

vedrørende sammenhengen mellom menn som begår seksuelle overgrep mot unge gutter, og 

homofil identitet hos disse mennene. I forskningen på seksuelle overgrep er perspektivet til 

personene som begår overgrep i liten grad utforsket. På bakgrunn av disse aspektene ønsker vi 

i denne studien å undersøke menn som har begått seksuelle overgrep sin subjektive opplevelse 

av egen barndom. Vi ønsker å se denne opplevelsen opp mot teori om identitetsutvikling. Vår 

veiledende problemformulering er dermed som følgende:  

Hvordan har opplevelse av egen oppvekst påvirket den seksuelle identitetsutviklingen til 

menn som har begått seksuelle overgrep mot gutter og senere utviklet en homofil 

identitet? 

Vi er av den oppfatning at det er nødvendig å se verden gjennom personen som begår 

overgrepet sine øyne, for å utvikle en bedre forståelse av seksuelle overgrep. Informasjon om 

deres subjektive opplevelse av sin oppvekst og seg selv, kan gi oss forståelse og kunnskap om 

personer som begår seksuelle overgrep, som kan være verdifull i forhold til forebygging og 

behandling. 
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3 Metode 

I denne delen av oppgaven vil vi gi en detaljert beskrivelse av prosessen med å utvikle 

en hensiktsmessig forskningsdesign. Vi gjør rede for valg av metode for tilnærming til 

forskningsspørsmålet, og etiske spørsmål knyttet til prosjektet. Deretter går vi gjennom 

planlegging, gjennomføring og analyse av datainnhentingen, før vi til slutt reflekterer over vår 

rolle som forskere. 

3.1 Kvalitativ metode  

Hvordan skal vi forstå det uforståelige? Bendiksby (2008) hevder at vi må fokusere på 

opplevelsesaspektet; å se på hvordan personer som har begått overgrep opplever seg selv og 

sine handlinger, kan øke vår forståelse for fenomenet. Vi er enige i dette og valgte derfor 

kvalitativ metode for prosjektet. Kvalitativ metode søker å forstå verden sett fra 

intervjupersonenes side (Kvale, 2007). Kvalitativ metode egner seg dessuten særlig godt når 

det som skal utforskes er komplekst, sammensatt, eller hvis terminologi og taksonomi på 

feltet er dårlig utviklet eller upresist (Malterud, 2002), noe som passer for dette feltet.  

 En utbredt vitenskapelig forståelse av hvorfor noen personer begår overgrep mot barn, 

er som tidligere nevnt, at årsaken er multifaktoriell, og at ulike risikofaktorer interagerer 

og/eller fungerer kumulativt (Finkelhor, 1984; Ward & Siegert, 2002). Vi har valgt å ta for 

oss én av de utviklingsmessige sårbarhetsfaktorene: opplevelse av egen oppvekst, og se på 

denne opplevelsen opp mot utvikling av egen identitet. Teorier som omhandler opplevelser i 

overgriperens oppvekst, baserer seg vanligvis på kvantitative teknikker (Ward & Hudson, 

1998). Vi mener at et viktig supplement til kunnskap om denne gruppen, som vi fremdeles vet 

lite om, kan finnes gjennom kvalitative undersøkelser, ved å si noe om egenopplevelse og 

meningsskaping. Malterud (2011) peker på at kvalitative tilnærminger egner seg for å 

undersøke dynamiske prosesser som blant annet samhandling og utvikling, noe som passer 

godt med opplevelse av oppvekst og identitetsutvikling. 

 

3.1.1 Interpretative phenomenological analysis (IPA). IPA er en kvalitativ 

analyseform som fokuserer på hvordan personer gir mening til sine opplevelser, og den 

psykologiske fortolkningen av dette (Smith, Larkin & Flowers 2009). IPA kan anvendes på 

mange måter, men gjennomgående er at metoden tar utgangspunkt i den enkelte deltakers 

opplevelse og at den er datadrevet (Smith & Osborn, 2008). Som oftest brukes dyptgående, 

semistrukturerte intervju på små utvalg (Howitt, 2010). Oppmerksomheten rettes mot 
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deltakerens egne detaljerte beskrivelser av sine personlige opplevelser (Smith et al., 2009). 

Smith et al. (2009) påpeker også at IPA er egnet for å forske på grupper som samfunnet 

vanligvis patologiserer eller betrakter som de andre, noe som passet for vårt utvalg. Man 

forsøker å nærme seg deltakerens opplevelsesverden, men gjør også en aktiv fortolkning ved å 

sette deres fortellinger inn i en bredere kulturell og teoretisk kontekst (Larkin, Watts & 

Clifton, 2006).  

 Dette syntes vi passet godt for vårt prosjekt, hvor vi ønsket å fokusere på opplevelse 

av oppvekst og relasjon til foreldre. Vi ønsket fyldige, detaljerte beskrivelser av hvordan 

deltakerne opplevde å vokse opp, og vi ønsket å ta utgangspunkt i deres historier fremfor teori 

– noe de etiologiske teoriene mangler i dag.  

 

3.1.2 Teoretisk og filosofisk bakgrunn for IPA. IPA er teoretisk sett knyttet til de 

vitenskapsfilosofiske retningene fenomenologi og hermeneutikk, og vektlegger også en 

ideografisk tilnærming (Smith et al, 2009).   

 I kvalitative studier innenfor psykologien er fenomenologi en vanlig metode (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Det antas at vår kroppslige situerte, subjektive opplevelse av verden kan gi 

betydningsfull kunnskap om hvordan mennesker gir mening til sosiale fenomener (Smith et 

al., 2009). Denne forståelsen innebærer også at den virkelige verden er den som mennesker 

oppfatter (Kvale & Brinkmann, 2009).   

 Fenomenologien er et filosofisk system som regnes for å være grunnlagt av Edmund 

Husserl, og som er videreutviklet av blant annet Heidegger, Merleau-Ponty og Sartre (Smith 

& Osborn, 2008). Fra Husserl kommer begrepet ”to bracket” (Smith et al., 2009, s. 13). Det 

innebærer ”å sette parentes rundt” dagligdags og vitenskapelig forhåndskunnskap for å kunne 

åpne seg for og beskrive et fenomen så nøyaktig som mulig (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Dette har mye til felles med Kvale og Brinkmann sitt begrep ”bevisst naivitet", som sikter til 

at ”intervjueren viser åpenhet for nye og uventede fenomener, i stedet for å ha ferdige 

kategorier og fortolkningsskjemaer” (2009, s. 50). Åpenhet for det man møter, blir vektlagt i 

kvalitativ metode generelt, men har en spesielt viktig plass i induktive metodeformer som IPA 

(Smith & Osborn, 2008). I induktive analyseformer, også kalt datadrevne analyseformer, tar 

man utgangspunkt i datamaterialet, i motsetning til å kode data inn i et eksisterende 

rammeverk (Braun & Clarke, 2006). Vi ønsket å bruke en slik analyseform for å kunne stille 

oss så åpne som mulig til det som kom frem i intervjuene. Dette så vi på som særlig viktig 
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fordi det foreligger sparsomt med forskning om identitetsutviklingen til personer som begår 

seksuelle overgrep. 

 Fenomenologiens plass i IPA gjør altså at fokuset vendes mot deltakerens subjektive 

erfaring (Smith et al., 2009). Imidlertid har intervjueren aldri direkte tilgang til deltakerens 

opplevelse, fordi opplevelsen alltid må fortolkes, både av deltakeren, og av intervjueren som 

fortolker det deltakeren sier (Malterud, 2011). Hermeneutikken, som handler om fortolkning 

av mening (Kvale & Brinkmann, 2009), har derfor fått en viktig plass både i kvalitativ metode 

generelt og IPA spesielt. Hvordan vi forstår intervjupersonen blir derfor svært viktig. Hvilken 

forforståelse har intervjueren med seg? Malterud (2011) beskriver forforståelse som de 

erfaringer, hypoteser, det faglige perspektiv og den teoretiske referanserammen vi har med 

oss inn i prosjektet. Hun hevder at det er nødvendig å ha et bevisst, refleksivt forhold til vår 

egen forforståelse for å kunne gjøre en god analyse av materialet. Dette vil også være viktig 

for å kunne innta en holdning av bevisst naivitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi reflekterer 

over vår rolle og forforståelse i dette prosjektet under 5.5 Pålitelighet og gyldighet. 

 Mens man i intervjudelen av prosjektet forsøker å legge fra seg noe av sin teoretiske 

forståelse for å forstå deltakerens livsverden, må man i analysedelen ta den frem igjen. Larkin 

(2006) vektlegger disse to viktige sidene ved IPA: Å på den ene siden gi en stemme til 

deltakerne, og på den andre siden gi mening til og kontekstualisere hva de har sagt. Også i 

denne delen av prosessen er det viktig å være klar over sin fortolkende posisjon. (Smith & 

Osborn, 2008). Analysen innebærer med andre ord å ta et skritt tilbake og forstå på et annet 

plan, hvor man søker å abstrahere, finne felles tema i materialet og finne møtepunkt med 

psykologisk teori (Smith et al., 2009). 

 

3.1.3 Fordeler og begrensninger. Ved at IPA er en induktiv tilnærming, som 

fokuserer på detaljerte beskrivelser av individers opplevelser, åpner man opp for ny kunnskap, 

og unngår begrensningene ved en deduktiv, teoridrevet metode (Smith & Osborn, 2008). Slik 

legger man grunnlaget for å bygge teori som tar utgangspunkt i den levde erfaringen til den 

det gjelder, ikke omvendt.  

 Hva den levde erfaringen egentlig er, utgjør imidlertid et stort spørsmål. Den doble 

fortolkningen som er en del av kvalitativ metode, innebærer at vi ikke kan si noe om hvordan 

tingene virkelig var – den kan ikke gi oss direkte innsikt i opplevelsene (Willig, 2008). Dette 

gjelder også i vårt tilfelle. Intervjupersonene forteller om sine opplevelser av sin oppvekst, 

mange år etter at barndommen er over, og etter lang tid i terapi. I tillegg fortolkes deres 
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historier gjennom våre forskerbriller. Det er ingen tvil om at vi er langt fra å kunne vite hva 

som egentlig skjedde. Vi kan heller ikke si noe om grunnen til at et fenomen oppleves slik det 

gjør, og man vil i den forstand ikke kunne forstå fenomenet fullt ut (Willig, 2008). Dette er en 

gjennomgående kritikk av kvalitativ forskning. Derfor er det viktig å påpeke at man gjennom 

kvalitativ forskning ikke søker å si noe om hva som egentlig hendte eller kausalitet (Smith et 

al., 2009). Derimot forsøker man å komme så ”nær” deltakerens perspektiv som mulig og si 

noe om hvordan denne skaper mening i sine opplevelser (Larkin et al., 2006). Vi forsøker 

altså å si noe om hvordan deltakerne opplevde sin egen oppvekst, slik de husker den i dag. 

Hvordan husker de seg selv, sine følelser, sine relasjoner?   

 

3.2 Utvalg 

Små, relativt heterogene utvalg er vanlig i IPA, fordi den regnes som en ideografisk 

analysemetode (Smith et al., 2009). Ideografisk er et begrep som gir mest mening som 

motsetning til nomotetisk: mens en nomotetisk studie søker å finne det som er felles i en 

gruppe og finne universelle lover, søker en ideografisk studie å se på det spesifikke og 

særskilte, ofte hos et enkelt individ (Smith, Harré & Van Langenhove, 1995). Ut fra denne 

tanken påpeker Warnock (1987) at vi, som mennesker, dypest sett har mange av de samme 

opplevelsene. Derfor vil det å fordype seg i en persons livsverden ikke bare gi oss tilgang til 

en rik og unik historie, men også noe som er delt eller universelt (Smith et al., 1995).  

 I kvalitativ forskning generelt tilstrebes ikke representative utvalg, men heller 

informasjonsrikdom, slik at man på best mulig måte kan belyse sin problemstilling (Malterud, 

2011).  En strategisk utvalgsmetode, med kriterier som tar hensyn til det fenomenet man 

ønsker å belyse, er derfor vanligere. Vi benyttet denne utvalgsmetoden. (Se 3.2.2 Inklusjons- 

og eksklusjonskriterier for hvilke kriterier for deltakelse vi benyttet). 

  Det er ønskelig at utvalget ikke er for stort eller for heterogent i kvalitativ forskning 

(Malterud, 2011). Dette gjelder spesielt innenfor IPA, for i tilstrekkelig grad å få vektlagt det 

fenomenologiske og ideografiske perspektiver (Smith et al., 2009). Vi intervjuet derfor fire 

personer til sammen.  

 

3.2.1 Rekruttering. Rekrutteringen ble gjort i samarbeid med Institutt for klinisk 

sexologi og terapi (IKST). Terapeuter knyttet til IKST sendte eller delte ut informasjonsbrev 

med samtykkeerklæring (vedlegg 1) til nåværende eller forhenværende pasienter som oppfylte 
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inklusjonskriteriene. Først etter at de meldte sin interesse for å være med i studien, tok vi 

kontakt med dem. Alle som deltok i prosjektet underskrev samtykkeerklæringen. 

 

3.2.2 Inklusjons- og eksklusjonskriterier. Personer som begår seksuelle overgrep 

mot barn, er en heterogen gruppe, og for at forskningen skal være fruktbar, vil det være 

hensiktsmessig å studere en undergruppe (Langfeldt, 2010). Å ha et relativt homogent utvalg 

er dessuten, som nevnt, i tråd med retningslinjene for IPA og kvalitativ metode (Smith et al., 

2009). Dette prosjektets utvalg hadde derfor følgende karakteristikker:  

 Menn over 20 år. Både ungdom og kvinner som begår seksuelle overgrep regnes som 

en annen klinisk gruppe (Robertiello & Terry, 2007). 

 Personer som har begått seksuelle overgrep mot barn under 14 år. Barn under 14 år 

regnes som oftest som prepubertale, og dermed er dette skillet med på å avgrense 

gruppen til overgrep mot barn, istedenfor ungdom, i tråd med et vanlig skille i 

forskning og teori. Det norske lovverket skiller dessuten mellom barn over og under 

denne alderen i straffeutmålingen, hvor overgrep mot barn under 14 år regnes som 

skjerpende omstendigheter (Straffeloven, § 195). Vi ønsket ikke å ha en lavere alder 

som kriterium, da dette ville gjort rekrutteringen vanskelig på grunn av få aktuelle 

deltakere. 

 Personer som har fullført minst to år i terapi vedrørende overgrepsproblematikk. 

Etiske hensyn for deltaker og intervjuer var tungtveiende for dette kriteriet. I tillegg vil 

langvarig terapi gi bedre grunnlag for å kunne gi rike bidrag til studien, et viktig 

kriterium i kvalitative studier. 

 Personer med IQ tilsvarende normalområdet eller høyere. Personer med et evnenivå 

under det som regnes som normalt (IQ under 70) regnes ofte som en annen klinisk 

gruppe, hvor andre problemstillinger er relevante (Rice, Harris, Lang & Chaplin, 

2008). 

I løpet av rekrutteringsprosessen endret vi inklusjonskriteriene. Opprinnelig var et kriterium at 

deltakerne skulle ha avsluttet terapi, men IKST innså etter hvert at dette kunne være vanskelig 

å imøtekomme. Dette fordi gruppen vi ønsket å rekruttere fra i utgangspunktet er liten, og 

mange av pasientene går i terapi i mange år, gjerne med oppfølgingstimer i lang tid etter at 

hoveddelen av terapien er over. Vi søkte derfor Regional etisk komité (REK) om å endre 

kriteriene for deltakelse fra å ha fullført terapi knyttet til overgrep, til å ha gått minst to år i 

terapi angående overgrepsproblematikk. Vi fikk søknaden godkjent. 
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 Etter at intervjuprosessen var i gang, gjorde vi en ny endring av kriteriene. Etter tre 

intervjuer var det klart at problematikk knyttet til homofili var et gjennomgående tema. Dette 

syntes vi var interessant, og ønsket å undersøke problematikken nærmere. Dermed la vi til et 

kriterium om at mennene måtte knytte sine overgrep til homofili.  

 Å endre kriteriene underveis i datainnsamlingen er ikke uvanlig i kvalitativ metode. 

Snarere er dette noe som oppfordres til, dersom man ser at endringer kan gi mer interessante 

funn, etter hvert som man får mer kunnskap om feltet og utvalget (Flick, 2007).  

 Det endelige utvalget bestod av fire etnisk norske menn i alderen 40-65 år, som alle er 

domfelt for seksuelle overgrep mot mindreårige gutter. Tre av fire er i jobb, to lever i 

homofile forhold og én lever i et heterofilt forhold. Deltakerne har hatt ulike oppvekstsvilkår, 

fra det som kan sees på som upåfallende, med relativt stabile og trygge rammer, til påfallende, 

med svært strenge regler, uforutsigbar vold og omsorgssvikt. To vokste opp med begge 

foreldrene, én hadde foreldre som skilte seg før tenårene, og én vokste opp med en 

steforelder. Denne omtales uten ste-prefiks av hensyn til anonymisering. Tre av dem vokste 

opp på små steder, mens én vokste opp i en større by. Alle deltakerne beskriver at de var 

tiltrukket av gutter i sin barndom: To husker at de opplevde å være forelsket i gutter, én ser i 

ettertid at han var forelsket i gutter, og én var interessert i begge kjønn og stilte spørsmål om 

egen legning og kjønnsidentitet. Samtlige opplevde sin interesse for gutter som svært 

vanskelig. Av hensyn til personvern vil vi ikke beskrive deltakerne individuelt, eller knytte 

sitater til de enkelte deltakerne. Vi vil likevel presisere at vi har lagt vekt på å representere 

alle deltakerne gjennom hele analysen, og sitater fra alle er med i samtlige hovedtema og de 

fleste undertema.  

 

3.3 Etiske vurderinger 

  Kvale og Brinkmann (2009) hevder at et kvalitativt forskningsprosjekt er 

gjennomsyret av etiske spørsmål. Det gjelder i høyeste grad for vår studie, hvor vi ønsket å 

undersøke en sårbar gruppe om sensitive tema. De etiske vurderingene har derfor vært 

særdeles viktige. Vi sendte inn søknad til REK 22.5.2012 og mottok godkjenning 2.7.2013 

(vedlegg 2). I søknaden gjennomgikk vi etiske problemstillinger og avveide grundig mulige 

byrder og fordeler for deltakerne.  

3.3.1 Informert samtykke. Som nevnt fikk alle deltakere tilsendt informasjonsbrev 

fra IKST. I brevet ble informasjon om prosjektet lagt fram på en saklig og nøktern måte, slik 

at mottakerne skulle få et realistisk bilde av studiens innhold og formål. Det ble også 
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oppfordret til å bruke betenkningstid før man svarte, og benytte tiden til å tenke nøye over 

eventuell deltakelse. 

 

3.3.2 Potensiell belastning for deltakere. Det vi vurderte som den største potensielle 

belastningen for deltakerne, var retraumatisering (Schoch & Knaevelsrud, 2013), noe som 

kunne tenkes å skje på to områder: For det første kan påminnelser om egne handlinger være 

ubehagelig og skape emosjonelle reaksjoner (Fog, 1994). For det andre kan et fokus på 

barndom og opplevelse av foreldre være problematisk, fordi mange som begår overgrep selv 

har opplevd overgrep i barndommen, eller de har gjerne en utrygg tilknytning (Lyn & Burton, 

2004).  Det er også viktig at deltakeren føler seg respektert og ikke presset til å fortelle mer 

enn den ønsker (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi gjorde en rekke tiltak for å ivareta de etiske 

forpliktelsene overfor intervjudeltakerne: 

 

3.3.2.1 Inklusjonskriterier. At deltakerne hadde gått minst to år i terapi, vurderte vi 

som en viktig beskyttende faktor mot retraumatisering. Dette fordi de allerede hadde måttet 

forholde seg til egne handlinger og barndom, både affektivt og kognitivt, og dermed 

prosessert mye av det belastende ved hendelsene. 

   

3.3.2.2 Nøye vurdering av forsknings- og samtaletema på forhånd. Det er viktig at 

man velger et forskningstema som ikke allerede er overforsket, slik at deltakernes innsats 

bidrar til ny og relevant kunnskap (Flick, 2007). Vi gjorde derfor grundige undersøkelser og 

fant et område det er mangelfull kunnskap på. Vi vurderte også samtaletemaene i samarbeid 

med våre veiledere. Tema knyttet til barndom og oppvekst var allerede behandlet i terapi, noe 

vi anså som viktig for at deltakerne skulle slippe å bli konfrontert med smertefulle tema de 

ikke hadde forholdt seg til før (Flick, 2007). Mer om dette under 2.4.1. Utarbeiding av 

intervjuguide. 

 

3.3.2.3 Intervjusted. Det er viktig at deltakerne opplever omgivelsene for intervjuet 

som trygge og komfortable. Det skal helst være et kjent sted for deltakerne, og det skal ivareta 

deres anonymitet (Smith et al., 2009). Alle intervjuene ble derfor gjennomført ved IKST, hvor 

deltakerne i flere år hadde gått i terapi, og dermed et trygt og kjent sted for dem. I tillegg var 

dette et sted hvor de ikke sto i fare for å bli gjenkjent. 
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3.3.2.4 Tilbud om støttesamtaler i etterkant av intervjuene. Alle deltakerne ble tilbudt 

oppfølgingssamtaler med den terapeuten de gikk i behandling hos. 

 

3.3.2.5 Introduksjon og debrifing i intervjuene. Ved begynnelsen av intervjuene 

informerte vi om at deltakerne kunne trekke seg når som helst, avstå fra å svare på spørsmål, 

eller spørre oss om noe var uklart. Slik la vi til rette for at deltakerne selv skulle ha anledning 

til å sette grenser og ha en opplevelse av kontroll over situasjonen. På slutten av intervjuet 

satte vi også av tid til å snakke om hvordan de hadde opplevd intervjuet. 

 

3.3.2.6 Trygge intervjuere som utviser respekt. I all kvalitativ forskning er det viktig å 

tenke nøye over balansen mellom forskerens interesse for å oppnå innsikt og kunnskap, og 

respekt for deltakerens integritet (Kvale & Brinkmann, 2009). God planlegging gjør også 

intervjuerne tryggere. Det er viktig både av etiske og metodiske årsaker, fordi deltakeren 

ønskes å føle seg trygg til å fortelle åpent, og fordi intervjueren vil ha bedre forutsetninger for 

å være en god og aktiv lytter (Smith et al., 2009). Slik legger man grunnlaget for at intervjuet 

kan oppleves som noe positivt for den intervjuede. For å oppnå dette snakket vi med våre 

veiledere om mulige utfordringer i intervjusituasjonen, hvor vi blant annet diskuterte 

viktigheten av og strategier for å kunne opprettholde en empatisk tilnærming uten 

fordømmelse. 

 Maktbalansen i intervjusituasjonen er grunnleggende skjev, fordi intervjueren befinner 

seg i en maktposisjon, bestemmer tema og stiller spørsmålene (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Dette fordrer at intervjueren må passe på å unngå å misbruke sin terapeutiske kunnskap og 

slik danne det som Kvale og Brinkmann (2009) kaller ”kvasiterapeutiske relasjoner” (s. 91), 

hvor deltakeren åpner seg mer enn den egentlig ønsker. Vi vektla også å holde fokus (Flick, 

2007), slik at deltakerne skulle unngå belastningen med å gå inn i tema som ikke hadde med 

studien å gjøre. Samtidig var det også viktig å kunne ta i mot det som deltakerne måtte 

oppleve som viktig (Flick, 2007). Vi tilstrebet en balanse mellom disse to hensynene.  

 

3.3.2.6 Representasjon i analysedelen. Vi har tilstrebet å være rettferdig og tro mot 

deltakerne i vår fortolkning av materialet. Malterud skriver: ”Forskeren må kjenne ansvar for 

å håndtere det som blir sagt, på en måte som mest mulig samsvarer med hvordan det var 

ment” (2011, s. 202). Flick (2007) påpeker at det er viktig å ikke se på deltakerne som offer 
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for ubevisste driv eller devaluere dem på annen måte, med å representere dem med respekt. 

Dette har vi forsøkt å leve opp til. 

 

3.3.3 Potensiell belastning for intervjuere. Flick (2007) skriver at det å møte 

fremmede for å ha en samtale om sensitive tema kan være en utfordring for mange forskere, 

spesielt om det dreier seg om alvorlige tema. For å ivareta oss selv i møte med vanskelige 

tema og historier, vektla vi å sette oss inn i en del teori på forhånd, for å kunne ha en 

profesjonell holdning til prosjektet. Vi gjennomførte også pilotintervju med medstudenter for 

å forberede oss. Videre har vi gjort alle intervjuene sammen, og hatt debrifinger i etterkant. Vi 

har også hatt mulighet for å ha støttesamtaler med ekstern veileder Thore Langfeldt. Det har 

vi ikke benyttet oss av, men har satt pris på samtaler med begge våre veiledere gjennom 

prosessen.  

 Det har også vært viktig for oss å ha en empatisk tilnærming til deltakerne, for å kunne 

respektere og forsøke å forstå dem som personer, uten at dette betyr at vi anerkjenner deres 

handlinger. I den forbindelse har en etisk problemstilling vært om vi bidrar til å gi legitimitet 

til alvorlige kriminelle handlinger eller blir et talerør for overgriperen. Dette er et stort 

spørsmål, men vi mener at det er en viktig forskjell på å forstå og å være enig i dette eller hint. 

Vi tror at kunnskap om personer som begår overgrep mot barn, kan bidra til å skape bedre 

behandlingsmodeller både for den som har begått overgrep og den som har blitt utsatt for 

dem, snarere enn å legitimere overgrep. Vi tror også at bedre forståelse på sikt kan gjøre det 

mulig å bidra til forebygging av overgrep.  

 

3.3.4 Konfidensialitet. Konfidensialitetshensyn var særlig viktig i denne studien, da vi 

ønsket å gjøre dyptgående intervjuer med et lite utvalg av en smal, stigmatisert gruppe. Alle 

intervjuene ble tatt opp på diktafon, og umiddelbart lagt over på en minnepinne låst med 

passord. Denne ble oppbevart innelåst ved Psykologisk institutt, i henhold til regler for 

oppbevaring av journal. Vi oppbevarte ikke navnene på deltakerne, men erstattet dem med 

nummer. Transkriberingen av intervjuene gjorde vi i lukkede rom på datamaskiner som ikke 

var tilkoblet internett, og vi utelot da alle yrkestitler, person- og stedsnavn. De transkriberte 

intervjuene ble lagret på låst minnepinne mellom arbeidsøktene. I analysedelen arbeidet vi 

med utskrifter av intervjuene som vi mellom arbeidsøktene oppbevarte innelåst. 

 Også i den skriftlige fremstillingen av deltakernes informasjon har vi lagt vekt på at 

personvernet skal ivaretas. Vi har kun tatt med et minimum av demografisk informasjon, og 
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denne har vi gjengitt omtrentlig. Noe informasjon om familiemedlemmers bakgrunn er 

inkludert, men av hensyn til personvernet har vi i flere tilfeller endret på familiemedlemmets 

relasjon til deltakeren, for eksempel har vi noen steder omtalt far som mor, og omvendt. Ved 

sitering oppgir vi ikke deltakernummer. Vi har også valgt å avstå fra individuelle analyser av 

personvernhensyn. Alle persondata vil bli slettet senest 31.12.13.   

 

3.4 Datainnsamling 

3.4.1 Utarbeiding av intervjuguide. Vi brukte tid på å utarbeide en intervjuguide 

(vedlegg 3). Som Willig (2008) skriver, er nøye planlegging og gjennomarbeiding av en 

intervjuguide nødvendig for å kunne oppnå et godt intervju. Fordi intervjuene skulle berøre 

potensielt sårbare tema, så vi på denne delen av arbeidet som særlig viktig. Vi visste også at 

gode intervjuer er en forutsetning for studiens kvalitet. Smith et al. (2009, s. 58) skriver:  

A good interview is essential to IPA analysis. Unless one has engaged deeply with the 

participant and their concerns, unless one has listened attentively and probed in order to 

learn more about their lifeworld, then the data will be too thin for analysis. 

Vi ønsket altså detaljerte beskrivelser av deltakernes livsverden, dette som Kvale betegner 

som tykke beskrivelser (Kvale & Brinkmann, 2009). For å oppnå dette valgte vi å bruke et 

semistrukturert intervju. Dette er den vanligste metoden i kvalitativ forskning, og gir mulighet 

for både å styre intervjuet, men også å være åpen for det som deltakerne måtte komme med 

(Willig, 2008).  

 Målet vårt var å få vite noe om deltakernes opplevelse av sine relasjoner til sine 

omsorgspersoner. I utgangspunktet vurderte vi å ta i bruk livsformsintervjuet (Andenæs, 

1991), som baseres på forløpet i en dag i deltakerens liv. Dette ville kunne være med på å 

frambringe minner og eksempler, som forhåpentligvis ville kunne si noe om deltakernes 

relasjoner til sine foreldre i oppveksten, og som kunne være utgangspunkt for videre 

utforskning. Da vi gjennomførte et pilotintervju ga ikke livsformsintervjuet oss informasjon 

om episodiske hendelser slik vi hadde forventet. Resultatet ble i stedet at deltakeren fortalte 

om sin barndom i abstrahert og generalisert form. Dette kan ha sammenheng med at 

deltakeren tok utgangspunkt i barndommen som helhet, og ikke en bestemt dag. Vi 

omarbeidet derfor guiden, og tok heller utgangspunkt i et genogram for å komme inn på 

relasjonene til de viktige andre i deltakernes barndom. Et andre pilotintervju viste oss at 

genogrammet i større grad ga tilgang til minner om opplevelser, og vi benyttet derfor dette i 

intervjuene. 
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 Smith et al. (2009) anbefaler at man i IPA-studier har om lag ti åpne spørsmål. Disse 

skal gi den intervjuede mulighet til å snakke fritt, og gi svar som kan belyse 

forskningsspørsmålet. Vi bestemte oss for ti spørsmål om deltakernes barndom, og to som 

skulle fremme refleksjon omkring oppvekstens påvirkning på deltakeren. Nesten alle etterspør 

konkrete hendelser. Spørsmålene i intervjuguiden er inspirert av blant annet Adult Attachment 

Interview (Hesse, 1999), Thore Langfeldt og Svein Mossiges kliniske erfaring, og etiologiske 

teorier vedrørende pedofili. Rekkefølgen på spørsmålene var ikke satt, men kunne sjongleres 

med for å følge deltakeren i sin fortelling. For å kunne gjøre dette lærte vi oss intervjuguiden 

utenat. Likevel hadde vi lagt opp til å ha sensitive spørsmål om seksualitet og overgrep et 

godt stykke inn i intervjuet, slik at deltakerne skulle kunne bli komfortable med å snakke med 

oss før disse spørsmålene kom. 

 

3.4.2 Gjennomføring av intervjuene. Vi gjennomførte fire intervjuer på IKST i 

januar og februar 2013. Varigheten var fra 1,5 til 2,5 timer. Før intervjuene forsikret vi oss om 

at alle deltakerne hadde lest brevet og underskrevet samtykkeerklæringen. Sentrale punkter 

om frivillighet, rett til å trekke seg, konfidensialitet og taushetsplikt gjentok vi muntlig. I 

tillegg fortalte vi litt om prosjektet, om oss selv som studenter og vår rolle som intervjuere.  

 Vi opplevde at spørsmålene i guiden var åpne nok, og gjorde at de intervjuede snakket 

fritt. Vi opplevde det som en fordel å være to stykker, ved at den ene kunne lede gangen i 

intervjuet, mens den andre kunne holde mer overblikk og komme med samlende refleksjoner. 

I tillegg kunne vi utfylle hverandre. For at deltakerne skulle være sikre på at de ikke ble 

fordømt av oss, la vi vekt på å være støttende. Vi ble positivt overrasket over hvor lett det var 

å føle empati med intervjupersonene, og hvor åpent de delte sine historier. Ut fra hvordan vi 

opplevde deltakeren, varierte vi hvor aktive og styrende vi var. For eksempel var vi mer 

støttende om deltakeren var engstelig og nervøs, og fylte inn med utdypende spørsmål 

vedrørende tanker og følelser, om han hadde vansker for å huske eller snakket på et generelt 

nivå. På slutten av intervjuene spurte vi deltakerne hvordan de syntes intervjuet hadde vært, 

og alle fortalte at det hadde vært greit. Noen syntes også det hadde vært en fin opplevelse. 

Alle trakk fram at de opplevde det som viktig å bidra til mer kunnskap om temaet.  

 Etter intervjuslutt brukte vi om lag 15 minutter til å snakke om og notere oss 

inntrykkene våre fra intervjuene. Dette opplevde vi som nyttig fordi vi fikk gått gjennom 

aspekter knyttet til intervjusituasjonen, som atmosfære og annet som ikke kommer fram 

gjennom lydopptak. I tillegg var det også viktig å få bearbeidet til dels sterke historier. 
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3.5 Analyseprosessen  

Gjennom analyseprosessen skal rådata sammenfattes og fortolkes (Malterud, 2011). Å 

analysere transkriberte intervjuer er noe annet enn å være i dialog med deltakeren. Fog (1994) 

beskriver det transkriberte intervjuet som en avsluttet og endelig størrelse. Hun skriver at 

dialogen man har med teksten strengt tatt er en dialog man har med seg selv og sine egne 

forestillinger (Fog, 1994) Forskeren blir altså konfrontert med seg selv dens egne 

forestillinger, noe som fordrer et særlig ansvar for å være seg bevisst makten den har overfor 

materialet. Dette ansvaret har vi forsøkt å være oss bevisst.   

 For å holde oss så nær deltakernes historie som mulig, har vi holdt fokus på 

råmaterialet gjennom hele analyseprosessen, også når vi har abstrahert tema. Vi har vektlagt å 

ha en åpen og nysgjerrig holdning, for å kunne oppdage nye problemstillinger og danne nye 

hypoteser underveis i analyseprosessen, slik Boyatzis (1998) anbefaler. Dette er i tråd med 

den induktive vektleggingen i IPA (Smith et al., 2009). På bakgrunn av dette ventet vi med å 

avgrense vår teoretiske forståelsesramme til etter at vi hadde gjennomført intervjuene. I 

utgangspunktet hadde vi sett for oss et rammeverk bestående av teori om overgrep og om 

relasjonen mellom foreldre og barn, men møtene med deltakerne førte til at vi utvidet vårt 

perspektiv. Vi fant meningsfulle bidrag til å forstå materialet vårt ved å konsultere litteratur 

om identitetsutvikling og narrativ selvforståelse. I det følgende vil vi beskrive 

analyseprosessen. 

 

3.5.1 Transkribering. Fokuset i IPA er å fortolke meningen i det som sies, og det er 

derfor avgjørende at transkriberingen utføres verbatim, ord for ord. Likevel trenger man ikke 

å ta med alle detaljene som kreves ved for eksempel diskursanalyse (Smith el al., 2009). Et 

lydopptak er allerede en indirekte representasjon av virkeligheten, ved at kroppsspråk, gester 

og blikk filtreres vekk (Kvale & Brinkmann, 2009). Det å gjøre opptaket om til tekst 

innebærer nok et skritt bort fra den faktiske hendelsen (Malterud, 2011). Valgene man gjør i 

transkriberingen innebærer en fortolkning, og denne fasen er dermed en aktiv prosess som kan 

sees på som en del av analysen (Kvale & Brinkmann, 2009). Det blir derfor nødvendig å 

vurdere hvordan man kan transkribere for å beholde høyest mulig grad av gyldighet og 

pålitelighet (Lapadat & Lindsay, 1999). En av vurderingene vi gjorde, var å gjøre all 

transkriberingen selv. Malterud (2011) og Tilley (2003) anbefaler dette fordi transkriberingen 

innebærer fortolkning, og fordi prosessen gir inngående kjennskap til materialet. Vi valgte å 
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transkribere noe mer enn det rent semantiske, i overenstemmelse med tradisjonen innenfor 

IPA (Smith et al., 2009). Vi markerte latter, lengre pauser og kremting der dette syntes 

meningsbærende. Dette for å holde oss så nært råmaterialet som mulig.  

Samtidig har vi også tatt hensyn til poengene både Malterud (2011) og Kvale og 

Brinkmann (2009) løfter frem. De påpeker at man ikke nødvendigvis får en god gjengivelse 

av det man har hørt ved å ordrett skrive det som ble sagt, på grunn av de naturlige forskjellene 

mellom muntlig og skriftlig språk – innskutte ord, delsetninger og ufullstendige utsagn. De 

anbefaler derfor å gjøre enkelte endringer for å gjøre teksten sammenhengende, og for å 

ivareta respekten overfor deltakeren. Dette er særlig et poeng når man skal gjøre analyse av 

innhold, og ikke av form, som i vårt tilfelle (Howitt, 2010). Vi gjorde derfor mindre endringer 

i transkriberingen, i tråd med det som kalles ”slightly modified verbatim mode” (Malterud, 

2011, s. 77). Vi la hele tiden vekt på å beholde meningen i det som ble sagt, og der dette var 

tvetydig, transkriberte vi setningen som den ble sagt. 

 

3.5.2 Steg 1: Gjennomlesning av datamaterialet. Analysemetoden vi brukte er sterkt 

inspirert av IPA, som beskrevet i Smith et al. (2009). Larkin et al. (2006) skriver at IPA-

analysemåten ikke er svært forskjellige fra andre kvalitative metoder, og at det er mer 

hensiktsmessig å forstå IPA som et perspektiv enn en metode. Perspektivet har fokus på det 

ideografiske, og dette har vi tatt i bruk i analysen. Det innebærer å gjøre detaljerte analyser av 

hvert enkelt intervju før man ser på fellestrekkene. Vi gjorde derfor steg 1-4 av analysen med 

ett intervju, før vi gikk over til neste intervju, og så videre. Analysebeskrivelsen som følger 

gjennomførte vi dermed for alle fire intervjuene. 

 Det første vi gjorde var å velge et intervju å starte med. Vi valgte et vi oppfattet som 

rikt og detaljert. Hver for oss leste vi gjennom intervjuet samtidig som vi lyttet til opptaket av 

det. Vi avmerket deler vi syntes var spesielt viktige eller påfallende, noterte hvorfor vi mente 

det, og kommenterte på tonen og stemningen i intervjuet. I tillegg noterte vi ting vi lurte på. 

Vi leste gjennom intervjuet flere ganger for å bli godt kjent med teksten. 

 

3.5.3 Steg 2: Innledende kommentering. Den innledende kommenteringen gjorde vi 

hver for oss. At vi gjorde den første delen av analyseprosessen separat, er ifølge Yardley 

(2008) med på å styrke kvaliteten på analysen, fordi det bidrar til flere tolkninger og 

perspektiver på materialet. Vi forsøkte å være både tekst-nære, altså forstå deltakernes ståsted, 

og samtidig stille kritiske spørsmål til det som ble sagt. Med andre ord forsøkte vi å forstå på 
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to måter – forstå deltakeren, og forstå sammenhengen. Larkin et al. (2006) kaller dette å 

kombinere en empatisk hermeneutikk med en spørrende hermeneutikk.   

 Vi noterte tre ulike typer kommentarer i ulike farger: deskriptive, begrepsmessige og 

språklige. De deskriptive kommentarene var nærest deltakerens perspektiv. Med dem forsøkte 

vi å sammenfatte meningen i det som ble sagt, eller noterte ord som framsto som sentrale i 

teksten. Et eksempel på dette er som følger: 

Tekst Deskriptive kommentarer 

Men etter terapien, hvor det liksom gikk opp et lys for meg, at: 

Hallo! Hvordan hun har styrt med min væremåte og holdninger 

og alt, da fikk jeg sånn filter. 

Endring etter terapi 

Ser på mor som 

styrende/invaderende etter terapi. 

De begrepsmessige kommentarene lagde vi for å reflektere og å se sammenhenger. Dette 

innebar i motsetning til de deskriptive kommentarene å ikke ta historien på ”face value”, men 

å søke etter dypere lag av mening. For å komme frem til disse kommentarene stilte vi gjerne 

spørsmål til teksten, som ”Hvorfor sier han dette akkurat her? Kan dette forstås på en annen 

måte?”. Kommentarene i seg selv ble gjerne notert som spørsmål til teksten: 

Tekst Begrepsmessig kommentar 

Klart du kan jo fantasere om det når du sitter alene 

om at du skulle vært sammen med en gutt, men du 

legger sånn lokk på det at du stenger det helt inne. 

Noe paradoksalt med å både være bevisst og å 

ikke være bevisst på homoseksuelle følelser på 

én gang? Eller i ulike situasjoner? 

Med de språklige kommentarene holdte vi fokus på form – på deltakerens språk. Hva kunne 

metaforer, ordvalg, pauser og latter formidle? Vi ringet ofte rundt enkeltord som kunne bety 

flere ting, ha flere lag av mening, eller som ofte ble gjentatt. Denne typen koding gjorde at vi 

stilte spørsmål ved vår egen oppfatning av ord, og reflekterte over hva ordene betød for 

deltakeren. Slik opplevde vi å komme dypere inn i teksten: 

Tekst Språkmessig kommentar 

Så dobbeltlivet fortsatte der. 

Men det kunne jeg jo ikke 

fortelle henne om, selvfølgelig. 

Hva legger han i dette ordet selvfølgelig, som brukes 

gjennomgående? Beskriver det en mangel på valg, som han nå ser 

at han egentlig hadde? Eller forklarer han hvorfor han ikke sa det?  

 

3.5.4 Steg 3: Utvikling av begynnende tema. Etter å ha skrevet kommentarer i hele 

intervjuet, leste vi gjennom nok en gang og søkte å sammenfatte kommentarene i begynnende 

tema, altså tema som skulle sammenstille den store informasjonsmengden etter våre 

kommenteringer. Vi gjorde dette først hver for oss, og gikk så sammen og leste opp og 
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diskuterte oss gjennom alle våre kommentarer og forslag til begynnende tema. Denne delen 

av analysen var tidkrevende, og vi la vekt på å diskutere ulike oppfatninger av teksten og 

oppnå konsensus. For hvert enkelt intervju, endte vi opp med en liste bestående av flere 

hundre begynnende tema, med sidetall notert for hvert tema. Eksempel på tema er 

kjernefamilien preget av overfladiske relasjoner, manglende agens og seksualitet som ikke-

eksisterende.  

 

  3.5.5 Steg 4: Søk etter sammenhenger mellom begynnende tema. For å få en 

oversikt over de begynnende temaene fra intervjuet vi startet med, og mulighet til å se 

sammenheng mellom dem, skrev vi ut listen over begynnende tema, klippet ut hvert enkelt og 

la alle ut over et bord. Vi søkte å sortere og konsentrere temaene på en måte som fikk fram det 

vi vurderte som det viktigste og mest interessante i deltakerens fortelling. I tråd med Smith et 

al. (2009) sin anbefaling, var vi i denne fasen åpne for ulike måter å organisere og forstå 

materialet på, vel vitende om at det ikke var én sannhet vi skulle komme frem til, men vår 

fortolkning av deres virkelighet (Malterud, 2011). Til slutt endte vi opp med grupperinger 

som vi ga hvert sitt navn – enten et nytt navn som representerte fellestrekk, eller vi brukte et 

av de allerede eksisterende temaene som navn. Deretter gikk vi gjennom steg 1-4 med de 

resterende intervjuene. Vi la vekt på å behandle hvert intervju ut fra deres egne premisser, i 

henhold til IPA (Smith et al., 2009). Listene av tema etter steg 4 fra hvert intervju finnes i 

vedlegg 4. 

 

3.5.6 Steg 5: Søk etter sammenheng på tvers intervjuene. Det siste steget i analysen 

var å sammenligne de ulike intervjuene. Etter å ha gjort steg 1-4 med alle intervjuene, hadde 

vi til sammen 117 tema som vi igjen skrev ut, klippet opp og la utover. Deretter gjennomførte 

vi en sorteringsprosess, hvor vi gikk tilbake til teksten og vurderte likheter og forskjeller 

mellom temaene. Vi diskuterte ulike mønstre og måter å se intervjuene i sammenheng på. Vi 

forsøkte å lage tema som best mulig representerte det vi opplevde som det mest sentrale i 

deltakernes historier. Som en del av dette sorterte vi temaene i grupper, vurderte 

sammenhengen opp mot teksten og diskuterte våre inntrykk. Til slutt endte vi opp med å 

sortere temaene inn under fire hovedtema med til sammen elleve undertema. En detaljert, 

grafisk framstilling av resultatet fra denne sorteringen finnes i vedlegg 5. I neste del gjør vi 

rede for resultatene. Der presenterer vi også en figur som viser hovedtema med undertema. 
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4 Resultater  

Målet for vårt prosjekt var å undersøke hvordan fire menn som har begått seksuelle 

overgrep mot gutter opplever og forstår hendelser fra sin egen oppvekst. Disse har alle gått i 

langvarig terapi og opplever seg som homofile i dag. Vi endte opp med fire hovedtema og 

elleve tilhørende undertema, som framstilt i figuren under. Både under intervjuene og i løpet 

av analysen ble det tydelig at terapien har vært avgjørende for hvordan deltakerne i dag forstår 

sin oppvekst. Derfor har vi kalt første hovedtema ‘terapi endrer synet på eget liv’. Det andre 

hovedtemaet omhandler hvordan deltakerne opplevde å ha ‘ingen å snakke med’ i oppveksten. 

Det tredje hovedtemaet, ‘opposisjon er uaktuelt’, beskriver også kvaliteten på relasjonene de 

hadde i oppveksten, spesielt til familien. Det fjerde og siste hovedtemaet, ‘obligatorisk 

heterofili’ representerer deltakernes historier om hvordan de opplevde at det var utelukket for 

dem å være homofil i ungdomstiden og langt inn i voksen alder. De knytter også dette opp 

mot hvordan de senere forgrep seg på unge gutter.  

 

Figur 1 

Oversikt over hovedtema med respektive undertema 
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Vi har valgt å presentere resultatene og diskusjonen hver for seg. I tråd med dette presenterer 

vi temaene med fyldige sitater som vi mener taler godt for seg, og uten å kommentere dem 

inngående. Å ha med mange sitater ser vi på som viktig både for å gi en god beskrivelse av 

deltakerens opplevelse og dens kontekst, og for å gjøre analyseprosessen transparent for 

leseren (Braun & Clarke, 2006; Smith et al., 2009).  

 I fremstillingen av resultatene skiller vi mellom homoseksuelle følelser og homofili. 

Homoseksuelle følelser refererer til seksuell eller romantisk interesse for en person av samme 

kjønn, uten at dette innebærer identitet, og tilsvarer Dillon et al. (2011) sitt begrep seksuell 

orientering. Homofili refererer til homofil legning eller identitet, og samsvarer med det Dillon 

et al. kaller seksuell orienteringsidentitet og seksuell identitet. Denne inndelingen benytter vi 

for å gi en bedre fremstilling av hvordan deltakerne opererte med et skille mellom seksuelle 

følelser og seksuell identitet i sin oppvekst.  

 Der vi har utelatt meningsbærende tekst, av hensyn til anonymitet eller fordi den ikke 

er relevant for å belyse temaet, har vi satt inn følgende tegn: (…). Der vi har satt inn 

informasjon for at leseren bedre skal forstå sammenheng, har vi brukt klammer, for eksempel 

slik: [far].  

 

4.1 Hovedtema 1: Terapi endrer synet på eget liv  

Alle deltakerne har gått i langvarig terapi, og de fleste av deltakerne gjør det fortsatt. 

Intervjuet fokuserte hovedsakelig på oppvekst, men alle deltakerne fortalte likevel om egen 

endringsprosess og viktigheten av denne. Samtlige beskriver at terapien har endret 

seksualidentiteten deres og hvordan de forstår seg selv og egen oppvekst, og at dette har ledet 

til en stor endring i dagliglivet deres. Alle nevnte at det var vanskelig å huske hvordan 

oppveksten egentlig hadde vært, ettersom de forstod den annerledes nå enn før terapien. 

  

4.1.1 Endring av synet på barndom. Samtlige deltakere har fått et nytt syn på egen 

barndom som følge av terapi. Flere fortalte om en stor endring hvor de før hadde sett på sin 

barndom som upåfallende, og hvor de nå ser flere svakheter og mangler: 

- Det høres ut som du opplevde at du hadde en god barndom.  

- Mm. Altså, når jeg ser tilbake nå, så vet jeg jo at det ikke bare var det. Men hvis du hadde 

spurt meg før jeg begynte her, så ville jeg sagt at det var en kjempe-barndom.  

 

En annen fortalte at terapien hadde endret forståelsen hans av hva som var en normal 

oppvekst: 
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Så hun [mor] får heller ikke lov til å dra noe sted, hun får ikke lov til å ha noen venninner, det 

er hans [fars] venner og det er han som skal dra noe sted, og det er han som skal til legen, 

ikke hun. Og det her trodde jeg var helt normalt til jeg kom hit, så det å møte [terapeuten] var 

en kjempe-åpenbaring. Det å få sett ting som de egentlig er, fordi man går bare rundt og tror 

at ”ja, men Petter har det sånn, og Martin har det sånn og naboen har det sånn og alle har 

hatt det sånn”. 

 

Den samme deltakeren forteller også at andres reaksjon var med på å endre hans syn på egen 

barndom: Så det er ikke før etter at man kommer i gruppeterapi og de andre medlemmene begynner å 

gråte når man forteller om barndommen, da begynner man å tenke at kanskje var det ikke helt bra 

likevel. 

 Endringen i synet på oppvekst som deltakerne beskriver, forstår vi primært som et 

uttrykk for at de før behandling hadde reflektert lite omkring egen oppvekst, og hvordan den 

påvirket dem. Etter terapi ser deltakerne nettopp at barndommen har hatt stor betydning for 

deres utvikling. I motsetning til det de trodde før, innser de nå at den kunne vært annerledes, 

og kanskje bedre. Flere av deltakerne har fått inn et transgenerasjonelt perspektiv – en 

oppfatning av at barndommen kan være med på å forme hvordan man blir som voksen:  

Bakgrunnen til far var at moren hans døde, og faren hans tok de eldste barna med seg til 

utlandet og satte far bort til fosterforeldre. Mor var også satt bort til fosterforeldre, så 

familien min har vel ikke de stolteste tradisjoner på det med relasjoner, omsorg, holde 

sammen og ta vare på hverandre. Og det mønstret ser jeg jo nå da. Litt sent.  

 

Vi forstår det slik at et perspektiv som ser flere generasjoner i sammenheng, kan være en måte 

å forstå og gi mening til foreldrenes væremåte i oppveksten, og via dette bidra til at de får en 

bredere forståelse av egen utvikling.   

 Alle fortalte mye fra egen oppvekst, men det var varierende hvor mange episodiske 

minner de hadde. To av fire påpekte selv at de syntes at de husket lite fra oppveksten, og dette 

gikk også igjen i intervjuet. En deltaker sa: (…) jeg husker veldig lite fra barndommen. Det jeg 

husker det er sånne dramatiske ting, gjerne negative ting, men ikke nødvendigvis negative ting. En 

annen deltaker hadde en opplevelse av å huske mindre enn andre:  

- Kan du huske en gang du var lei deg eller trist, og hva du gjorde da?  

- Jeg husker jo selvfølgelig mange episoder fra barndommen, men jeg husker ikke... Jeg har 

fått inntrykk av at det er mange andre som husker mye mer fra barndommen enn det jeg gjør.  

 

Den samme deltakeren sier også at: (…) det er mye lettere for meg å bruke refleksjonene som jeg 

har hatt de siste årene på hva som skjedde, enn å huske hva som skjedde da. Det blir vanskelig å 

fortelle om barndommen sin uten av dette farges av at han i terapien har utviklet en bestemt 

forståelse av egen barndom.  
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 I tillegg til at det nye synet på oppveksten har endret hvordan de husker egen barndom, 

har det også for flere påvirket relasjoner til nære familiemedlemmer: 

(…) men etter terapien, hvor det liksom gikk opp et lys for meg, at: Hallo! Hvordan hun [mor] 

har styrt med min væremåte og holdninger og alt, da fikk jeg sånn filter. Så etter den tid, og 

fram til hun døde, så har det vært et sånt veldig filter, og da har jeg hele tiden tenkt ”Hva er det 

hun vil nå? Skal hun manipulere meg?” Så det har vært en veldig avstand etter det. (…) Så de 

siste årene har det vært et trøblete forhold. (…) Ja, det slo på en måte ut andre veien. Altså 

overfladisk, så hadde vi et greit forhold de siste årene, men reelt hadde vi ikke det. 

 

Alle deltakerne har altså endret synet på barndommen etter at de begynte i terapi. Dette har 

ledet til at de forstår seg selv annerledes i dag enn de gjorde før de begynte behandling.  

 

4.1.2 Homofil identitet i dag. Mange beskrev at det hadde vært en lang og strevsom 

prosess å endre tenningsmønster og å utvikle en homofil identitet. I begynnelsen av terapien 

var det flere som ikke ville vedkjenne seg de homoseksuelle følelsene: 

Jeg begynte i terapi, og gikk i terapi i fire år, men kjempet veldig i mot at jeg var homofil. Selv 

om jeg hadde tankene, så ville jeg ikke erkjenne at jeg var homofil. Nei, jeg kunne til nød være 

bifil, da. Så den har sittet langt inne, altså.  

 

Etter å ha anerkjent homoseksuelle følelser, begynte en ny prosess med å internalisere og 

utvikle den nye seksualidentiteten: 

Jeg kom jo på måte ut av skapet med et brak, og så blir det jo en sånn mentaløvelse for å 

virkelig … altså for å internalisere det, da, for å si det sånn. Å føle seg ute av skapet, å føle 

seg homofil og være åpen og grei med det, det tok jo mange år.  

 

Denne prosessen dreide seg også for mange om å ta følelsene sine på alvor og forholde seg til 

deler av seg selv de før hadde forsøkt å ignorere. Endringen ledet til at de opplevde å være 

autentisk i relasjon til andre og til seg selv, og at de kunne forkaste den heterofile fasaden: 

Nei, altså, det som forandret seg det var vel at jeg sakte men sikkert våget å gjøre en 

tilnærming i forhold til ”hvem er du? Hvem har du vært, og hvem er du?”. Hvem, ja. For 

tidligere hadde jeg jo vært litt mer ”hvem vil du helst være?”, og så spilte du en rolle ut fra 

det.  [Terapi har gjort] at jeg fikk hjelp og støtte i forhold til å finne meg selv, på et vis. Være 

stolt av det og stå oppreist i forhold til for eksempel å være homofil og leve ut den delen, da.  

 

Å bli trygg på seg selv innebar for de fleste å bli trygg på egen seksualitet. Vi forstår dette 

som at de utviklet en seksuell identitet som sto mer i forhold til de seksuelle følelsene de 

hadde, altså hvor det var mindre diskrepans mellom seksuell orientering og seksuell 

orienteringsidentitet (Dillon et al., 2011). Én deltaker var ikke opptatt av om han var homofil 

eller ei, men at han kunne stå for det han følte: 
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Men jeg får også innblikk i en variasjon. En fauna som er så rik på variasjoner og 

nyanseforskjeller at det er fabelaktig. Så jeg tenker egentlig ikke i sånn sekterisk eller i bås-

sammenheng. (…) Poenget for meg, det er at jeg har blitt trygg på meg selv, trygg på min 

egen seksualitet, sånn at jeg skygger unna den aldersgruppen som jeg søkte til.  

 

Flere nevnte at den endringen de har gjennomgått, er en endring som de i utgangspunktet ikke 

trodde var mulig. Dette kan sees i sammenheng med at de tidligere ikke kjente til noen 

historier som rommet en homofil utviklingsvei. Terapien har vært et viktig bidrag til å endre 

dette synet: 

At det skal kunne la seg gjøre. At jeg skal kunne leve og være happy og være helt åpen 

homofil, ha en mannlig kjæreste, at jeg liksom skal være stolt av det og at det ikke skal være 

noe problematisk i det hele tatt. Det trodde jeg ikke kom til å skje. Men det skjedde. 

  

Han understreker senere i intervjuet hvor utenkelig denne endringen var for ham: Det er 

liksom, fra å ikke kunne … altså fra å tenke at dette er en hemmelighet jeg må bære på resten av livet, 

til å være helt åpen. Det trodde jeg ikke skulle la seg gjøre. 

 

4.1.3 Sammenfatning av hovedtema 1: Terapi endrer synet på eget liv. Det å gå i 

terapi har vært viktig for alle deltakerne, selv om hverdagen fortsatt kan oppleves som 

vanskelig. De beskriver terapien som årsaken til at de har en homofil identitet i dag. Terapien 

har gitt dem en ny og annerledes forståelsesramme for seg selv. Denne forståelsesrammen har 

gjort at de ser sammenhenger mellom oppvekst og seksuelle overgrep mot barn, og har også 

gitt dem mulighet til å forstå sin egen seksuelle utviklingsprosess. En slik forståelsesramme er 

ikke den eneste mulige, eller noe som nødvendigvis gir tilgang til den sanne versjonen av det 

som virkelig skjedde, men noe som gir mening for deltakerne, og mulighet til å utvikle en 

normal seksualitet. 

 

4.2 Hovedtema 2: Ingen å snakke med 

Alle deltakerne vokste opp i familier hvor de opplevde at de ikke kunne snakke om 

følelser, ting som var vanskelige, eller vise svakhet på andre måter. De fleste hadde heller 

ikke noen utenfor familien å snakke med, verken av utvidet familie, venner eller andre. Som 

nevnt ovenfor, så de ikke på situasjonen sin som unormal, men aksepterte situasjonen slik den 

var, uten å se noen alternativer. 

 

 4.2.1 Emosjonell ensomhet i relasjonen til foreldrene. I dag ser flere av deltakerne 

på familierelasjonene som overfladiske eller fasadepregede, og forstår det slik at følelser ble 

opplevd som noe forstyrrende, kanskje til og med farlig: 
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De [foreldrene] var opptatt av fasade og av at ting skulle være riktig. Men det gjelder nok 

begge to at de ikke hadde kompetanse til å gå bak, litt dypere, og prøve å finne ut av hva det 

var som gjorde at det ble trist. De hadde verken kompetanse eller … mot, til å gjøre det. De 

var ikke vant til å forholde seg til følelser i noen særlig grad. Følelser var noe problematiske 

greier som egentlig bare ødela litte grann. 

 

Denne deltakeren ser ikke på foreldrenes manglende følelsesmessige kompetanse som noe 

uvanlig, men utrykker senere i intervjuet at han tror at det bidro til at heller ikke han forholdt 

seg til egne følelser. Nå ser han en sammenheng mellom sin ignorering av egne følelser og 

vanskene med å håndtere homoseksuelle følelser: 

Begge foreldrene mine var for så vidt hyggelig og de gjorde så godt de kunne. (…) Det var vel 

ikke så fryktelig unikt den gangen egentlig [å ikke forholde seg til følelser], og er kanskje ikke 

så veldig unikt nå heller. Men for meg, da, som sleit med den homofilien, så ble det 

antageligvis veldig dumt. Hvis de hadde turt å gå litt bak hadde de kanskje klart å finne det ut, 

og så hadde det kanskje det blitt lettere.  

 

En annen deltaker forstår forholdet til foreldrene som en praktisk, lite nær relasjon, hvor han 

ikke ble respektert eller forstått:  

Så man kunne ikke snakke om noen ting. Man kunne ikke snakke med mor om følelser eller 

hvordan det gikk på skolen eller sånn, ikke dét engang. Det er liksom ”don’t ask, don’t tell”. 

Du spør ikke og du svarer ikke. Det skal ikke være noe tema. Ingen som spør hvordan det går 

på skolen, ingen som spør hvordan gikk med den eller den greia, du bare kommer, spiser og 

det er det. ”Nå skal vi ut og arbeide”, kun de rent praktiske tingene.  

 

Ut fra hans beskrivelse kan man se det slik at ingen hjalp ham med å gi mening til hendelser 

og følelser.  

 Alle deltakerne forstår det nå slik at foreldrene deres ikke var interessert i hvordan de 

hadde det, og det var heller ikke et alternativ å oppsøke foreldrene med vanskelige tema. Til 

tross for at de selv så på dette som normalt da, var det med på å gjøre at de ikke fikk speilet, 

gitt mening til og forklart sin følelsesmessige side: 

- Altså, jeg hadde jo ingen å gå til utenom foreldrene mine, og det var jo begrenset hva de 

kunne bidra med.  

- Hvilke ting kunne du gå til foreldrene dine med? 

- Jeg vil tro at det ble veldig mye sånne praktiske ting. Selvfølgelig hvis jeg trengte plaster på 

knærne, penger til bussen til byen, eller et eller annet sånt. Men jeg kan aldri, jeg kan ikke 

huske at det var noe spørsmål om hvordan jeg egentlig hadde det. Og jeg tror aldri jeg tenkte 

på spørsmålet om å gå til dem når jeg ble erta heller.  

Alle fortalte at seksualitet og pubertet aldri ble snakket om i barndomshjemmet. De opplevde 

det som utelukket å snakke med foreldre om en gryende interesse for samme kjønn. Dette 

setter de nå i sammenheng med både samfunnet og familiens syn på homofili, og at det 

generelt var lite rom for følelser:  
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- Når du begynte å kjenne på de [homoseksuelle] følelsene da du var yngre, tenkte du noen 

gang at du skulle si det til noen, si det til foreldrene dine, eller? 

- Nei. Det var ikke snakk om, det var ikke, det var out of the question, altså, det var ikke mulig. 

Nei, så derfor søkte jeg jo informasjon, i håp om å finne litt forståelse, da, kanskje. Nå husker 

ikke jeg alt som sto skrevet om det. Jeg tror ikke det sto på den tiden, at du kan bli lam og 

blind, vi hører jo om sånne historier. Jeg tror ikke jeg opplevde det, men det etterlatte 

inntrykket var at det var helt klart at dette var ikke noe bra. Dette skulle du ikke gjøre, man 

skulle ikke spille sin sæd på bakken, ikke sant, og alt med sex hørte ekteskapet til. Så jeg ble jo 

flasket opp med det. Så å fortelle det til noen, det … Nei, det var utenkelig. Så jeg har ikke 

fortalt det til en kjeft før jeg ble tatt, da.  

 

En av deltakerne forteller om en oppvekst som skiller seg fra de andre. I tillegg til å mangle 

den emosjonelle nærheten, var foreldrene ofte fysisk fraværende fra han var ganske liten. Han 

forteller om en oppvekst uten rammer, med en sterk opplevelse av ensomhet, utrygghet og 

fortvilelse: 

Nei altså leggerutiner, det var jeg selv som styra med det. Jeg ble jo etter hvert flink til å 

sysselsette meg selv, jeg var nødt til det hvis jeg skulle overleve. Jeg husker jeg gikk rastløs, 

fra det ene vinduet til det andre vinduet i stua. Og så innom kjøkkenvinduet, men det var jo 

mest for å få variasjon, for kjøkkenvinduet hadde akkurat samme utsikten som det ene vinduet 

jeg brukte på stua. Og jeg husker jeg endte opp på kjøkkenet, jeg satt og snufsa og gråt og var 

fortvila. Jeg kunne vel være seks-sju år. (pause) Og da, hmm. Vi hadde ikke TV, så jeg 

sysselsatte meg med radio, jeg pusla med andre ting. Jeg smelta stearin i Donald Duck-

blader, og når den hvite stearinen hadde smelta så hadde du da et omvendt bilde på den 

stearinen. Ja, det var spennende i en viss tid. Så, sånne små puslerier altså. Inntil jeg ble lei 

eller trøtt, så gikk jeg og la meg.  

 

Videre reflekterer han over omsorgssvikten han ble utsatt for, over reverserte omsorgsroller 

og hvordan hans grunnleggende behov som barn ikke ble dekket:  

Så jeg følte vel ikke at jeg ble sett, jeg følte vel ikke at jeg ble forstått, jeg følte vel ikke å bli 

tatt på alvor som den lille guttungen jeg var. Jeg tror nok i deres øyne at jeg hadde status som 

en liten voksen.  

 

Han forteller om de omfattende konsekvensene han opplever at dette har medført:  

Det ligger en skjult læreplan i den oppveksten der, som handler om skepsis overfor voksne… 

en generell utrygghet. Altså, du kommer verken i kontakt med deg selv, eller du våger å, holdt 

på å si, gå inn i den dype relasjonen til andre. Du reserverer deg på veldig mange nivå, tror 

jeg, relasjonsmessig. Så, det var vondt.  

 

Vi ser altså en variasjon i hvordan deltakerne opplevde relasjonen til sine foreldre. Likevel 

sitter vi som intervjuere igjen med et klart inntrykk av relasjoner hvor deltakerne ikke 

opplevde emosjonell nærhet. 

 

4.2.2 Skjuler ikke-integrert del av identitet. Alle deltakerne forteller at de opplevde 

det som viktig å ikke skille seg ut. De forteller at de nå ser det slik at de skjulte en del av seg 
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selv og fryktet å bli avslørt. Hva de opplevde å skjule, varierte fra uakseptabel seksualitet til 

en mer gjennomgripende følelse av å være verdiløs. Dette kan ha skapt en avstand til andre 

som ytterligere forsterket en emosjonell ensomhet.   

 En deltaker beskriver at den seksuelle delen av ham – at han onanerte og hadde 

seksuelle fantasier om gutter – var uforenelig med det bildet han hadde av hva det ville si å 

være et godt menneske: Så egentlig startet vel dobbeltlivet gjennom at jeg var en aktiv kristen, (…) å 

leve da som en god [menighets]gutt, mens jeg da hadde et seksualliv, som ikke var forenelig med det, 

egentlig, sånn som jeg så det. 

 To av deltakerne, som opplevde å være forelsket i gutter da de var under ti år, 

beskriver at de utviklet strategier for at ikke deres jevnaldrende skulle oppdage det: 

Jeg tror at det handlet om at man skjulte homofili. For jeg laget meg jo et skalkeskjul, da. For 

meg så ble det da også veldig farlig, kanskje mye farligere liksom, å vise følelser. Jeg begynte 

jo, og det vet jeg var før jeg var tolv år, å lage eller gjøre ting, late som jeg hadde en 

jentekjæreste, ikke kjæreste, da, men en som jeg hadde … var litt forelska i og sånn, så sånne 

små drypp, liksom, som familien rundt kunne tenke at jeg kanskje var litt forelska i hun jenta 

og den biten der. Og laget meg … ja, passet på fakter. Passet på å ikke gjøre feminine fakter, 

for eksempel. Tenke meg om før jeg sa noe, før jeg reagerte på noe. Alt som hadde med 

følelser å gjøre og alt som hadde med, hva skal vi si, om hvem som var pen eller ikke og sånn, 

det ble alltid prosessert veldig før det kom noe reaksjon fra meg på det. Så jeg ble, jeg mistet 

veldig mye av spontaniteten, fordi jeg måtte passe på.   

 

Begge forteller hvordan skjulingsstrategiene tok en stor plass i deres liv. De opplevde å bli 

svært anstrengte, kontrollerte og lite spontane av disse strategiene. De bruker ord som 

skalkeskjul, skuespiller, datastyrt og robotaktig. Følelser ble noe som var farlig, noe som 

kunne avsløre dem og noe som de måtte kontrollere: 

- Hadde du noen strategier eller sånn for å ikke avsløre deg? 

- Masse.  

- Kan du fortelle litt om det? 

- Når venner fra skolen kom på besøk så løp jeg og gjemte meg. (…) Så jeg isolerte meg 

veldig. Også på skolen isolerte jeg meg, og var veldig kortfattet. Hvis noen spurte etter noe så 

var jeg så nervøs at jeg knapt hørte hva de de spurte om eller pratet om, så jeg sa ja eller nei 

alt etter ansiktsuttrykket på vedkommende. Og turte aldri å ta på noen, aldri ta noen i hånda, 

gi et håndtrykk eller en klem. Aldri. Ikke se på noen. Hvert fall ikke se på noen i dusjen. I det 

hele tatt, det blir veldig sånn datastyrt, veldig sånn robotaktig, veldig stivt. Jeg konsentrerte 

meg veldig om å lage en rolle, det blir jo en som en skuespiller da. Man lager seg en rolle. Og 

så tør man aldri slippe seg løs. Hvis man har lyst til å gå bort til noen å hilse på dem eller å 

klappe dem på skulderen så gjør man ikke det, men bare stålsetter seg. Så klart det ble veldig 

isolert, veldig ensomt. Og alene.  

 

Frykten for å bli avslørt som homofil var for denne deltakeren så omfattende at det forhindret 

ham fra å danne nære relasjoner til jevnaldrende, noe han utdyper videre her: 

- Hadde du noen venner? 

- Nei, jeg vil ikke si venner, men man kan si… det blir bare sånn at man går sammen med. 
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Man går noen runder rundt skolegården, og man sparker litt fotball. Men ingen som da kunne 

bli med hjem på overnatting, jeg kunne ikke dra hjem til noen og overnatte. Det var nok veldig 

overfladisk vennskap. Det var liksom sånn prat om vær og vind og fotball og jenter. Så da må 

man spille der også. ”Ja hun var pen”, ikke sant. Så man går inn i en rolle og man er ikke seg 

selv. Og så, man formes, blir som alle de andre heterofile guttene, man oppfører seg som de, 

og anstrenger seg for å være helt lik. Og når man blir eldre, dikte opp og fantasere, legge ut 

historier da blant venner, og skolevenner, at jo da, man har vært på fest og vært sammen en 

jente, hadde sex med henne. Bare løgn selvfølgelig. Men for å berolige, og for å ikke minst 

berolige seg selv, i forhold til at de skal forstå at ”jeg er hvert fall ikke homofil”.   

 

En annen forteller at han verken klarte eller ønsket å forholde seg til seg selv i det hele tatt: 

Altså, jeg var jo livredd for å blottlegge meg selv, for jeg hadde så mye kaos, emosjonell kaos og 

usikkerhet, at jeg ante ikke hvor jeg skulle begynne hen. Så, for meg så måtte jeg kompensere på andre 

vis. Hans væremåte ble preget av strategier for å slippe å forholde seg til sitt eget emosjonelle 

kaos: 

I skolesammenheng. Jeg måtte prestere. Jeg skulle ikke, jeg måtte være… et hode bedre enn 

alle de andre. Jeg utviklet en slags konkurransementalitet, men (trekker pusten) det var jo en 

boble det òg. Du verden som det kosta å liksom vedlikeholde en sånn image. Og det ble jo en 

flukt fra meg selv. Egentlig. 

 

Han hadde aldri hatt fokus på egne behov, følelser og ønsker, og beskriver en kontinuerlig 

flukt fra seg selv gjennom å prestere og holde fokus på andre:  

Jeg tror nok jeg utvikla den intellektuelle siden vesentlig. Mens den emosjonelle siden ble lagt 

veldig på is, altså. Jeg tror nok den her omsorgssiden min var også en strategi jeg brukte for 

å, holdt på å si, flykte fra meg selv. Så lenge jeg er ivrig lytter til andres problemer så behøver 

jeg ikke snakke om mine egne.  

 

Som denne deltakeren sier, så gjorde det å unngå egne følelser at han ikke fikk utviklet sin 

emosjonelle side. Slik vi forstår det, gjaldt dette alle deltakerne. 

 

4.2.3 Isolert familie. I tillegg til at deltakerne ikke opplevde nære relasjoner til 

foreldre eller jevnaldrende, opplevde de heller ikke at de hadde noen andre å gå til. Felles for 

alle familiene var at de enten hadde lite kontakt med, eller dårlige relasjoner til den eksterne 

familien: 

Altså, det var ikke noe kilde å gå til, rett og slett. Tror jeg. Mange har jo besteforeldre som de 

har god kontakt med, men vi hadde ikke den kontakten. Med mormor som vi ikke hadde noe 

særlig kontakt med, og min farmor var veldig godhjerta og veldig ålreit, men aldri hatt sånne 

samtaler med henne heller. Nei, det blir å bære det inni seg. Dessverre.  

 

En annen deltaker beskriver en dysfunksjonell ekstern familie, preget av vold og psykiske 

problemer. Han var den eneste av deltakerne som opplevde å ha et nært forhold til 

besteforeldrene sine. Til tross for at denne støtten var viktig for ham, hadde han kun sporadisk 

kontakt med dem, da det var far og fars familie som dominerte oppvekstmiljøet: 
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De var veldig sånn fulle av nerver, fulle av angst. Det var et gjennomgående trekk for fars 

familie. Så mor og mormor og morfar, de representerte da mer normalen, de var stabile. Mens 

[der vi bodde], var det jo texas. Det var vill vest hver dag. Veldig utrygt. Veldig farlig, 

fiendtlig miljø da. Det var det. [Mannlig familiemedlem] min har ikke bare banka opp meg, 

men han har også banka opp sine egne foreldre i alles påsyn, knust hjemmet deres og også 

banka kona si, sendt henne på krisesenteret og på sykehus. Det var allment kjent.  

 

En av deltakerne forteller om hvordan han opplevde at folk i miljøet visste hvordan 

forholdene var hjemme hos dem, men at de framfor å støtte ham, heller trakasserte: 

Altså, jeg hadde lånt noen Donald Duck-blader av en kompis av meg oppe i gata, og på 

forsiden da, Donald som snubler i dørmatta (…). Og der hadde da, med voksen håndskrift, 

noen skrevet kommentaren: ”[Deltakerens navn] steller alene hjemme”. Så jeg var jo sett i 

nabolaget, men du verden for en omsorgsfull måte å bekjentgjøre det på. Altså, harselere med 

tiåringen på den måten. I ettertid kan jeg forstå det sånn at det kanskje forteller mer om dem 

enn det fortalte om meg. Men. (…) Nei, det svei. Det svei. Jeg opplevde det som harselering. 

Altså, de driver gjøn med deg. Det ble, uff, det svei.  

 

Alle deltakerne hadde søsken, men opplevde heller ikke et nært forhold til disse. Denne 

deltakeren beskriver en opplevelse av å være alene i oppveksten, når han svarer på spørsmålet 

om det var noen andre i familien enn han og foreldrene: Nei. Nei, det var ikke det. Du vet, på det 

tidspunktet så var alle mine søsken flytta (…). Så det var liksom bare, det var meg. 

 En annen deltaker beskriver en konfliktfylt og voldspreget relasjon til bror, og en 

distansert relasjon til søster: 

Jeg var vel i et konkurranseforhold om å være best, flinkest, hvert fall mellom meg og broren 

min. Og vi slåss veldig mye, vi slåss helt frem til vi ble 16-17. Skikkelig krig [og slåsskamp]. 

Så, det var mye mobbing fra brors side. Jeg svarte med å gi han juling. (…) tror ikke jeg 

brydde meg så mye om henne [søster]. Hun var der. Jeg tror aldri jeg har lekt med henne, 

eller hjulpet henne med noen ting.  

 

4.2.4 Seksuelle krenkelser endrer oppfatning av seksualitet. Alle deltakerne 

opplevde å bli utsatt for det de beskriver som seksuelle overgrep i sin barndom. Felles var at 

de opplevde at de ikke kunne fortelle om det til noen, og måtte selv gi mening til hendelsene. 

Overgrepene varierte i alvorlighetsgrad, fra det som kan beskrives som en krenkelse til et 

grovt overgrep. Vi forstår det slik at alle overgrepene påvirket deltakernes forståelse og 

utvikling av seksualitet, noe flere forteller eksplisitt om.  

 En av deltakerne opplevde å bli voldtatt av en eldre gutt da han var åtte år. Han 

forteller at dette var før han selv hadde begynt å onanere og tenke på sex, og at det derfor ble 

hans første seksuelle opplevelse. Han beskriver en hendelse som for ham var blottet for 

mening, som han ikke kunne fortelle om til noen. På egenhånd forsøkte han å gi mening til 

hendelsen, og på barns vis attribuerte han årsaken til seg selv, noe som gjorde at han begynte 

å betvile både sin kjønnsidentitet og sin legning: 
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Det var en krenkelse som gjorde dypt innhogg i personligheten min i alle fall. Jeg, jeg, jeg … 

for det første så lovet jeg meg selv å aldri fortelle det til noen. Og så meldte det seg noen 

spørsmål: Trodde han at jeg var jente? Hva er galt med meg nå? Hvorfor skjedde det? 

Hvorfor gikk han? Var jeg ikke god nok?  

 

Det at hendelsene ikke ble snakket om, trekker de fleste frem som vanskelig. En annen 

deltaker forteller at hans forhold til egen seksualitet endret seg fra godt til skamfullt og 

forbudt etter at hans mor oppdaget at han onanerte sammen med en jevnaldrende. Han bruker 

ordet overgrep om hennes harde, uforklarte fordømmelse: 

Den episoden har aldri vært jobbet med, altså snakket om i ettertid. Men det å bli tatt med 

buksene nede på den måten der, det var helt forferdelig, det var jo et overgrep deluxe. 

Antakelig har det gjort noe med min seksualitet. Det at noe som var godt – for meg var det 

godt – plutselig var det en forferdelig sak. Noe så flaut!  

 

Å ikke kunne fortelle noen om gjentatte overgrep, forstår en tredje deltaker som årsaken til 

frustrasjon og fortvilelse. Han forteller at han ble utsatt for gjentatte overgrep av et kvinnelig 

familiemedlem, som han ikke klarte å stanse. Kvinnens ektemann skyldte på deltakeren for 

overgrepene: 

Så etter det med overgrepene fra henne, og etter å ha blitt banket opp flere ganger av mannen 

hennes, så reagerte jeg mer med å bli, å … ødelegge ting. Så da kunne jeg begynne å, litt sånn 

i min egen verden, å plukke i filler sofaen, for eksempel, jeg kunne begynne å plukke ut 

naglene i stoff-trekket, alle sammen. Og jeg tror det var det at jeg ikke fikk snakket med noen, 

jeg fikk jo ikke sagt det til noen. Jeg ble så frustrert at jeg istedenfor, ja begynte å ødelegge 

ting. Ja, tror det ligger der.  

 

En av de fire deltakerne hadde en annerledes opplevelse av å bli utsatt for overgrep. Han 

opplevde ikke den seksuelle kontakten med en eldre gutt som ubehagelig, men kanskje mer 

som en seksuell lek: 

Det var en barnevakt en gang, som lå i senga sammen med meg og vi tok, eller han lot meg ta 

på pikken hans, da. Det ville jo for så vidt være et overgrep i dag, men jeg opplevde det ikke 

som noe overgrep. Det var bare spennende. (…) Jeg vet ikke hvor gammel jeg var, åtte, ni, ti 

kanskje. (…) Han var en del eldre. Han var hvert fall fire år eldre enn meg, kanskje seks. Men, 

altså, hva er et overgrep? For meg så var ikke det et overgrep, det var bare spennende det. 

Det var helt greit.  

 

Selv om han ikke opplevde hendelsen som et overgrep, kan det være at en seksuell opplevelse 

med en såpass mye eldre gutt påvirket hans konsept om grenser for seksuell kontakt mellom 

personer av ulik alder. 

 

4.2.5 Sammenfatning av hovedtema 2: Ingen å snakke med. I dette hovedtemaet har vi 

sett at ingen av deltakerne hadde noen nære relasjoner hvor følelser ble forklart eller gjort 

forståelige for dem. For barn er dette avgjørende for å bli kjent med og differensiere mellom 
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ulike følelser (Berk, 2009). Til tross for at deltakerne forteller at de opplevde oppvekstene 

sine som normale, ser de i ettertid at de manglet nære, emosjonelle relasjoner. Vi bruker 

begrepet emosjonell ensomhet om det å ikke kunne dele sin indre livsverden med noen. Slik 

deltakerne beskriver, gjorde den manglende kontakten både med sitt eget følelsesliv og med 

andre personer at det ble vanskelig å forholde seg til sine homoseksuelle følelser. Følelsene 

ble til noe de skjøv bort og ikke forholdt seg til – en uintegrert del av deres identitet.  

 

4.3 Hovedtema 3: Opposisjon er uaktuelt 

Samtlige deltakere beskriver en barndom hvor de opplevde å ikke kunne påvirke sitt 

eget liv. Tre av dem fikk denne opplevelsen på grunn av svært strenge regler, mens én 

beskriver at omsorgssvikt og mangel på regler, var årsaken til at han ikke hadde innflytelse 

over sitt eget liv.  

 

4.3.1 Normbrudd skader foreldrene. Tre av fire deltakere hadde en oppvekst i 

miljøer preget av sterke moralske verdier. De forteller at de opplevde det som uakseptabelt å 

gjøre noe som foreldrene så på som galt. Dette inntrykket fikk de på ulike måter, fra kraftige 

emosjonelle reaksjoner på regelbrudd, skuffelse og stillhet, til vold og trusler. Felles for disse 

tre deltakerne er at de oppgir å huske lite fra barndommen og har få episodiske minner.  

En av deltakerne forteller at det lille han husker, er en svært streng mor som ingen 

kunne opponere mot: 

Det var jo pekefinger. Jeg husker pekefingeren mye. Jeg husker ikke at jeg satt på fanget, jeg 

husker pekefingeren. Alt var jo gærent. Så det var mye styr, altså. Jeg tror også at ikke så 

mange turte å si noe mot henne, heller av mor og fars omgangsvenner. Når hun sa noe, så 

kunne sikkert folk være uenig, men sånn var det bare.    

Deltakeren formidler et bilde av en mor som i tillegg til strenge regler tok i bruk 

manipulasjon, ved å stille sønnene sine opp mot hverandre og forskjellsbehandle dem: 

Fordi, jeg opplevde en veldig styrende mor, ekstremt styrende. Og jeg var gullgutten, og 

broren min var… helt håpløs. Fikk jeg høre av min mor. Og det er helt på trynet. Fordi han 

røyka når han kom opp i tenårene, og gjorde mye gærent – men han gjorde ikke mye gærent. 

Men i hennes oppfatning, eller i alle fall det hun formidlet til meg, så var han … Sånn måtte 

ikke jeg bli. Så hun skapte en avstand mellom meg og min bror, og jeg visste ikke bedre, 

selvfølgelig så skulle jeg gjøre som mor sa. Jeg var veldig styrt av henne. 

 

Moren holdt opp et skremmebilde av broren. Deltakeren ble stadig minnet på at dersom han 

gikk i mot hennes ønsker, ville hun kunne komme til å se på også ham som håpløs og fortapt, 

slik hun så på broren. Slik vi tolker det, levde han under en konstant trussel om at hun skulle 
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trekke tilbake morskjærligheten. Han vokste således opp med strenge betingelser for 

kjærlighet. Moren viste også at hans regelbrudd påførte henne smerte: 

(…) det å røyke var jo forferdelig. Hun kunne gråte, fysisk gråte, om hun kjente at det lukta 

røyk av meg. Hun tok meg sikkert på fersken noen ganger. Men særlig broren min, og lot jo 

meg se det, hvordan hun led ved at han gjorde i mot hennes ønsker. Så det var mye tårer, 

altså. Så det var liksom medlidenhet, og … ja. Hun spilte på så mange ufine strenger, egentlig. 

Bare det å sette meg opp mot min bror! Det er helt forferdelig.  

 

Deltakeren beskriver morens atferd ved at hun satt sine egne reaksjoner og sitt eget perspektiv 

i fokus. Relasjonen til mor var dermed på hennes premisser, og ga deltakeren liten plass til å 

utvikle sin egen oppfatning av sine handlinger og omgivelser. 

 En annen deltaker beskriver at han ikke opplevde foreldrene som strenge, men at de 

var veldig opptatt av at ting skulle være riktig, spesielt utad: 

Det var jo venner av dem som hadde barn, og hvis de barna ikke skikket seg, eller hvis det var 

noe gærent, eller hvis de gjorde noe ulovlig eller noe som ikke var bra, så… Jeg husker ikke et 

spesielt eksempel da… men jeg husker at stemmene ble dempet og man, jeg fikk en følelse av 

”stakkars de foreldrene som har en sånn unge”. Og det er jo ikke noe ålreit når man overfører 

det til seg selv og vet at ”jeg har noe inni meg som er forferdelig galt”, ikke sant. Det sier jo 

litt om fasadetankegangen, tenker jeg.  

 

Å ødelegge fasaden og dermed skuffe foreldrene ble opplevd som noe svært alvorlig for ham. 

Å leve opp til deres forventinger ble viktigere enn å være seg selv. Når han hadde gjort noe 

galt snakket de ikke om dette med ham, men viste det gjennom taus skuffelse. Dette var med 

på å lære ham at det å ikke oppfylle foreldrenes forventinger ville skade dem: Istedenfor å 

håndtere at jeg har gjort noe gærent, så blir det mer sånn at når jeg har gjort noe gærent så skuffer 

jeg foreldrene mine sånn at jeg ødelegger livene deres, liksom. Altså i gåseøyne, ødelegger livene 

deres.  

 De to deltakerne vi har nevnt til nå opplevde at deres regelbrudd ville skade foreldrene 

følelsesmessig. En tredje deltaker ble i motsetning til disse straffet med vold dersom faren 

syntes han hadde gjort noe galt:  

Jeg gjorde ikke noe galt som jeg husker, men de fysiske avstraffelsene kom likevel fordi han 

fant på et eller annet, en grunn. (…) man gikk vel alltid med en sånn skyldfølelse uansett hva 

man gjorde eller ikke gjorde. Så man trodde alltid at man gjorde noe galt, og det kunne jo 

være at man for eksempel ikke jobbet bra nok, eller gjorde noe rett og slett feil, ødela et eller 

annet. Tenker jeg da, men jeg husker ikke særlig mye av det.  

 

I tillegg til fysiske avstraffelser, forteller deltakeren at faren også kontrollerte dem emosjonelt 

med trusler. Han beskriver faren slik:  

Streng, ja. Helt klart streng. Veldig streng. La veldig mye av det i det psykiske: ”Hvis dere 

ikke gjør det, så ...”. Han kunne skremme oss med at i morgen skulle han begynne som lærer 
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på skolen. Det var farlige dyr i skogen. Altså, masse sånne skremselstaktikker for å få oss til å 

gjøre som han ville.  

 

Vi spør om de trodde på det faren fortalte, og han svarer:  

Ja, absolutt. Så vi trodde absolutt på det. Vi var overbevist om at når vi var gamle nok til å 

kjøre bil så var det ikke mer bensin igjen, det var ikke mer olje, det var slutt på biler. Så han 

ødela på en måte drømmene våre, det var liksom det å bli voksen og få bil og førerkort. Nei, 

da var det ikke biler lenger, var ikke noe strøm lenger, hele verden var gått under. Så det var, 

man pratet aldri om saklige ting. Det var bare tull. 

 

Deltakeren formidler en historie hvor han opplevde å ikke bli tatt på alvor, men ble regelrett 

mobbet av sin egen far. Håp for framtiden ble ikke bygget opp under, men brutt ned. Den 

gjennomgående useriøse tonen gjorde at han i sin egen barndom ikke fikk en mulighet til å 

forstå verden rundt seg og seg selv, og fryktet katastrofale følger av regelbrudd han når som 

helst kunne gjøre. Verden ble ukontrollerbar og farlig. 

 Den siste av deltakerne opplevde, i motsetning til de tre foregående, at regelbrudd 

aldri fikk noen reaksjon, med den implisitte beskjeden om at han var ubetydelig: 

Vi dro på en fredag på weekend-fest, og jeg kom ikke hjem før søndag. Da var jeg jo riktignok 

15-16, men likevel, jeg var borte fredag, lørdag, søndag, uten å ha gitt beskjed om hvor jeg 

var, hvor jeg dro, hva jeg gjorde, hvem jeg var sammen med. Han visste ikke et fnugg av hvor 

jeg befant meg. Og da jeg kom på søndag, så: ”Åja, der er du. Du må gi beskjed hvor du 

drar.” Og så var det ikke noe mer snakk om. (…) Så jeg opplevde vel at uansett hvor stort 

eller smått det måtte være, at det å bli irettesatt, det å bli satt grenser for – nei. (…) Det var en 

bekreftelse på at jeg var… det var ikke så nøye med meg. 

 

Til tross for at han hadde få regler, opplevde han i likhet med to av de andre at alt han gjorde 

var galt:  

Men det ble jo, jeg fortalte dette som mor hadde gjort til far etter hvert. Så igjen denne 

lojalitetskonflikten altså. Jeg gikk ikke og bar på det, men jeg følte at alt jeg gjorde, det ble 

galt. Jeg sladret på mor, men samtidig så … (sukker) slitsomt.  

 

Denne siste deltakeren beskriver hvordan han opplevde at han ikke kunne gjøre noe som 

bedret situasjonen sin. Det opplever vi også at de andre deltakerne også gir en beskrivelse av, 

men ikke av samme årsaker. Mens denne siste deltakeren beskriver at hans handlinger ikke 

fikk noen konsekvenser i det hele tatt, ville det for de andre gi alvorlige følger, enten for dem 

selv, foreldrene, eller begge parter. Det ble ikke et alternativ for dem å opponere mot 

foreldrene, noe vi skal gå videre inn på i neste undertema.  

  

4.3.2 Avmakt. Deltakerne beskriver en barndom preget av familienormer som de 

aksepterte, til tross for at de syntes normene var strevsomme å forholde seg til. Bare én av 

deltakerne gjorde opprør mot foreldrene, og det var ikke før han var i slutten av tenårene. Én 
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måte å forstå den manglende opposisjonen, er at å oppleve liten påvirkningskraft på egen 

livssituasjon kan lede til en følelse av avmakt (Axelsen, 2009). For deltakerne kan dette ha 

bidratt til at de ikke tenkte over at oppvekstsvilkårene kunne vært annerledes, og at det ble 

utenkelig for dem å opponere. 

 En av deltakerne reflekterer over hvordan han tilpasset seg situasjonen sin: 

Men, altså, merkelig, du tilpasser deg og du godtar. Så, så jeg reflekterte ikke så veldig mye, 

jeg bare levde med og da var det følelser som jeg selv slåss mot, og brukte veldig mye energi 

på å få noe fornuftig ut av det. Men det ble veldig lite fornuft da. Så det ble heller en kamp om 

å overleve. Så det var slitsomt, det var det.  

 

Selv om deltakeren ikke reflekterte omkring egne oppvekstsvilkår i sin barndom, så var det 

problematisk for ham å leve i det. Vi tolker det også slik at han manglet noen som kunne 

forklare og hjelpe ham til å forstå hvorfor familiemiljøet var så vanskelig. I passasjen under 

beskriver han hvordan faren ikke så ham, lyttet til ham, eller tok hensyn til hans behov:  

Det var et mareritt å komme hjem fra skolen, for han [far] satt og kverna. Han var veldig 

verbal da, og kverna (…). Opp igjen, opp igjen, dag etter dag. (…) Jeg var i en sorgprosess, 

så jeg synes det var, og jeg var 10-11 år gammel, og jeg synes det var dårlig timing på å 

liksom sitte og hovere og framheve seg selv. Men det oppgjøret tok jeg ikke med han før, før 

han var gravlagt da. 

 

Ved å ikke bli bekreftet eller tatt hensyn til, men snarere implisitt ignorert, lærte han at han 

var verdiløs, noe som kan ha bidratt til at han ikke opponerte mot sin far i barndommen. Ikke 

før han gikk i terapi og fikk styrket selvtilliten kunne han ta et oppgjør med faren.  

 En annen deltaker påpeker at han tror han syntes reglene var strenge i barndommen, 

men at han ikke opponerte fordi han ikke innså at morens oppdragelsesmetoder var urimelige: 

Jeg syns nok de var strenge. Jeg syns det, i forhold til kameratene mines foreldre. Det tror jeg, 

men jeg tror jeg unnskyldte mor, jeg, for alt. (…) Jeg tror jeg kanskje unnskyldte henne mye 

mer enn jeg burde ha gjort. Fordi jeg ikke så galskapen i det. Tror jeg. (…) jeg hadde veldig 

respekt for henne, og jeg ville ikke såre henne.  

 

Den samme deltakeren beskriver også at han skilte seg fra broren, som opponerte mot 

foreldrene i ungdomsårene:  

Jeg har aldri vært i opposisjon i forhold til mor.. Og far prater vi ikke om. Det var mor som 

var sjefen. [Bror] var i opposisjon, og han reagerte sunt på en del av de tingene som foregikk 

hjemme, men jeg gjorde ikke det. Så sånn sett så misunner jeg ham det da, egentlig. At han, 

han var mer, ikke så ødelagt kanskje, eller, ja smartere på å se akkurat hvor galt dette var.  

 

Misunnelsen av broren forstår vi som et uttrykk for at broren så noe som han selv ikke så. 

Mens broren så hvor galt dette var, beskriver han selv at han ikke så galskapen i det.  Det virker 

som om han nå ser på oppdragelsesstilen som feil og skadelig. Han synes også å oppleve at 



 

50 

 

han selv ble ødelagt av å godta familieverdiene fremfor å opponere mot dem.   

 En tredje deltaker forteller at han ofte var sint på faren som utøvde psykisk og fysisk 

vold, men at han ikke klarte å bevege familiesystemet til tross for at han forsøkte. Vi tror dette 

kan ha bidratt til å skape ytterligere avmakt: 

Nei, jeg husker at jeg hadde en sånn regnetavle, med kritt, så man kunne skrive ting på, på 

rommet mitt. Og jeg husker at jeg var så sint på far at det var flere ganger jeg skrev at han 

måtte dø. Tegna kors over han, skrev navnet hans, og at han måtte dø eller at han måtte i 

fengsel, og kunne tegne bildet hans og kryss over, eller fengselsgitter. Jeg var nok fryktelig 

sint på han uten å huske hva det var, men hvor han kom løpende etter og rev opp døra og så 

hva som sto der og bare lo, syntes det var fryktelig moro. Rett og slett. (…) Og jeg var så sint 

at jeg, hadde jeg hatt guts, hadde jeg turt, så hadde jeg kanskje drept han. Så sint var jeg. 

 

Denne deltakeren endret syn på familien i slutten av tenårene og fikk da mer selvstendige 

tanker: Ja, når jeg ble 16-17 så ble jeg nok mer fylt av hat. Og etter det, når jeg da var 17 eller noe, 

etter det så ble jeg mer sånn at den familien her er splitter pine gæren, alle sammen.  Dette ledet til 

at hans fortelling skiller seg fra de andres; han opponerte mot foreldrene, og med dette fikk 

han distansert seg ytterligere fra familiens virkelighetsoppfatning: 

Så, jeg var jo veldig kuet, akkurat sånn som mor. Gjorde som han [faren] sa, men da jeg var 

16-17 år så var jeg såpass lei av maset hans at når han da satt i gang med samme verset, så 

svarte jeg han tilbake. Og da stormet han ut og begynte å gråte, og var helt fra seg. (…) Så, 

der traff jeg han veldig hardt, og etter det så snakket han ikke så veldig mye mer om det, og 

jeg distanserte meg enda mer, fikk mer selvstendige tanker og begynte mer og mer å se på han 

og hele familien, som splitter pine gærne.  

 

4.3.3 Sammenfatning av hovedtema 3: Opposisjon er uaktuelt. Deltakerne 

beskriver barndommer hvor tre av fire opplevde strenge krav til hvordan de skulle være. Dette 

lærte de på ulike måter – gjennom subtile emosjonelle beskjeder, følelsesmessig invadering 

og manipulering, eller vold, mobbing og trusler. En av deltakerne forteller om en påfallende 

mangel på normer og regler, en oppvekst preget av omsorgssvikt. Felles for alle deltakerne 

var at de opplevde å ha liten påvirkningskraft på eget liv, og en opplevelse av avmakt. Selv 

om de kunne ha søsken som opponerte, var dette ikke et alternativ for deltakerne.  

 

4.4 Hovedtema 4: Obligatorisk heterofili 

Intervjuet vi utførte fokuserte på deltakernes relasjon til foreldrene, men for samtlige 

deltakere var det viktig å få frem at denne relasjonen og barndommen for øvrig ble sterkt 

påvirket av at de tidlig følte seg tiltrukket av personer av samme kjønn. De opplevde det som 

umulig å være åpen om sine homoseksuelle følelser. I ettertid uttrykker de at skjulingen 
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forhindret dem i å utvikle en homofil identitet, og at det er noe av årsaken til at de endte med 

å forgripe seg seksuelt på barn.  

 

4.4.1 Homofili som stengt utviklingsvei. Alle deltakerne beskrev at det å være åpen 

homofil opplevdes som fullstendig uaktuelt for dem i oppveksten. En av dem klassifiserte seg 

som homofil i tidlig ungdomsalder, men følte at han ikke kunne leve ut denne siden ved seg 

selv. For to av dem var det vanskelig å anerkjenne at seksuell tiltrekning til gutter pekte i 

retning av at de hadde en homofil legning. Den siste beskriver at han kjente seg tiltrukket av 

både gutter og jenter, men så på det som umulig å leve ut interessen for personer av samme 

kjønn. Samlet sett forstår vi det slik at siden homofili har vært så forbudt og skambelagt, så 

bidro det til at deltakerne ikke fikk utviklet en homofil identitet, ved at de homoseksuelle 

følelsene ikke ble en integrert del av deres seksuelle identitet.  

 Flere av deltakerne beskrev at de i oppveksten verken hadde språklige begreper eller 

konseptuell forståelse av homofili:  

Nå vet jeg jo at det å være homofil, det visste jeg jo ikke hva var. Jeg visste i min ungdomstid, 

at jeg hadde fantasier om gutter, og sex med gutter. Men jeg kalte jo ikke det homofil. Jeg tror 

ikke jeg så på meg selv som homofil. Det var ikke et begrep som var i bruk liksom, i mitt miljø 

eller i mitt hode.  

 

Dette sitatet illustrerer hvordan det å være homofil ikke var et alternativ for deltakeren. 

Premissene manglet således for å danne en homofil identitet. To av deltakernes beskrivelser 

tyder på at de ikke kjente til noen narrativer som rommet en homofil utviklingsvei, og de 

tenkte således ikke over at det fantes en annen seksuell utviklingsvei enn den heteroseksuelle. 

Felles for alle fire av at det å være homofil var ikke et alternativ for dem, til tross for at de 

opplevde å bli seksuelt tiltrukket av og forelsket i gutter.  

Flere nevnte at foreldrenes holdninger var en viktig bidragsyter til at det å være 

homofil var utenkelig for dem:  

(…) Og [far] plukket da også mye ut fra Bibelen, om homofili blant annet. At det er verre enn 

dyresex, og han skulle skyte oss barna hvis vi fikk de tendensene mot å være homofile. Så han 

holdt lange foredrag, han var veldig opprørt når da de homofile stod på barrikadene, og kom 

på Dagsrevyen, og kom på NRK. Vi satt jo da og så på TV sammen, og da var det 

kjempeutbrudd. Da var han rasende.  

 

I tillegg til foreldrenes betydning, var flere også opptatt av at samfunnet som helhet bidro til 

at de oppfattet homofil livsførsel som en umulighet. De fleste deltakerne vokste opp i 

lokalsamfunn eller subkulturer med strenge moralske verdier: 
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(…) bakgrunnen for det var jo da den holdningen som både foreldrene mine og samfunnet for 

øvrig hadde. Ikke sånn direkte fortalte meg, men som jeg opplevde og skjønte. At sånn var 

man ikke. Og det verste som kunne skje var jo å skuffe foreldrene og kaste skam over familien. 

Og, det var helt klart at den tanken om at hvis noen skulle få vite dette her, da ville det bli 

forferdelig skamfullt for familien og fryktelig vanskelig for foreldrene mine. Den tanken hadde 

jeg nok allerede som 12-åring, tenker jeg. 

  

Denne deltakeren forteller i motsetning til den forrige, at foreldrene og samfunnet for øvrig 

aldri direkte fortalte ham at homofili ikke var akseptert. Sett fra utsiden kunne det derfor virke 

som at han hadde god mulighet til å utvikle en homofil identitet. Likevel hadde han en klar 

formening og opplevelse fra ung alder av at det å være homofil ikke var et alternativ for ham. 

Når han ser tilbake på barndommen, knytter han dette til skammen han trodde dette ville 

medføre for familien. Selv om deltakernes ytre rammer var svært ulike, hadde de relativt like 

opplevelser knyttet til familiens og samfunnets manglende aksept for homofili. 

 En annen deltaker opplevde også at foreldrene og samfunnet var skyld i hans 

manglende utvikling av homofil identitet: 

Så klart, hvis man skal trekke inn foreldrene i forhold til overgrepene, så er det til en viss 

grad en far med de fiendtlige holdningene mot homofili, og at han tidlig ga uttrykk for det. At 

det ble en sånn redsel. Men hele samfunnet og lokalsamfunnet, altså veldig sånn trangsynt og 

religiøst lokalsamfunn, også ungdommen. Homofile, ikke sant, de skulle jo bankes opp, drepes, 

slås i hjel. Hvis noen prøvde seg på han eller han, ikke sant, da var det nærmest legitimt å 

drepe vedkommende. Sånn var det.   
 

Denne deltakerens frykt var av mer fysisk karakter. Han fryktet å bli drept. Vi forstår det også 

slik at utfallet han var redd for også er et uttrykk for hvor vanskelig det var for han å akseptere 

egen homofili. Frykten for disse konsekvensene ble så sterk for ham at det til og med ble 

vanskelig for ham å opprettholde et homoseksuelt fantasiliv: 

Nei, jeg tror man… man lukker alt bare inne i seg og så stenger du det, du undertrykker det, 

alle de følelsene undertrykkes, alle de seksuelle følelsene undertrykkes. Klart, du kan jo 

fantasere når du sitter alene om at du skulle vært sammen med en gutt, men du legger så lokk 

på det at du stenger det helt inne. Du tenker ikke på den følelsen en gang, fordi det blir for 

vondt. Det er en kjærlighet og en følelse man ikke kan slippe løs. Så det er, med én gang man 

tenker på det så kommer jo hagla til far, og Bibelen kommer og skolen kommer, lærerne 

kommer, ikke sant. Man ser for seg hele samfunnet, lokalsamfunnet som skal brenne deg og 

drukne deg og skyte deg. Det blir noe helt sånn forferdelig.  

 

Denne deltakeren gir en god beskrivelse av hvordan hans forhold til sine homoseksuelle 

følelser var svært konfliktfylt. Mens han på den ene siden opplevde å ønske å være sammen 

med en gutt, var dette på den andre siden enormt smertefullt, skambelagt og knyttet til frykt. 

Flere av deltakerne fortalte at de hadde et sterkt ønske om at de homoseksuelle følelsene 

skulle forsvinne, og ønsket å være heterofil. De benyttet ulike strategier de håpet ville lede til 

at den homoseksuelle tiltrekningen ble borte, men felles for alle er at ingen av strategiene 
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fungerte. En deltaker fortalte at han bestemte seg for å være heterofil og leve i et heterofilt 

samliv, selv om dette ikke egentlig var det han ønsket: 

 

Ja, så stoppet det vel egentlig, så ville jeg være hetero. Og så traff jeg hun som jeg giftet meg 

med senere. Og hun, ja, det sa, det klikka mellom oss. For å si det sånn. Og jeg var jo ikke 

forelsket i henne på samme måten som jeg ble forelsket i gutter, men…  

 

En annen deltaker fortalte at han håpet at samliv med en kvinne ville lede til at fantasiene om 

gutter ville bli borte: 

Og da tenkte jeg, husker jeg, at, fordi mine fantasier var gjerne rundt gutter, da, ”de 

fantasiene vil sikkert gå over når jeg får kjæreste”. Men det ga seg jo ikke da. (…) jeg sleit 

med det at mine fantasier, også når vi hadde sex, var i forhold til gutter. Så dobbeltlivet 

fortsatte der. Men det kunne jeg jo ikke fortelle henne om, selvfølgelig. Det måtte jeg holde for 

meg selv, og ingen andre visste det, så det ble vanskelig. Så det ble på en måte å ha sex (…). 

Men det ble på en måte teaterforestilling, da. 

  

Den samme deltaker ba i sin fortvilelse også til Gud i håp om at det kunne hjelpe ham å bli 

kvitt de homoseksuelle følelsene: Og husker jeg har ofte tatt nattverd, ligget ved alterringen, hvor 

du skal, ikke sant skal få syndenes forlatelse, og har bedt til Gud om at dette måtte slutte. Men det har 

jo ikke slutta. 

 En tredje deltaker fortalte om en sterk følelse av verdiløshet og skam, og at det å være 

i kjæresteforhold med jenter var med på å få ham til å føle seg bedre: Altså [det å være i 

relasjoner med] kvinner… Jeg opplevde nok en viss tilfredsstillelse i at ”nå har jeg liksom oppfylt 

forventningene til omgivelsene rundt meg”. Altså, dét var jo en betryggelse for så vidt.  

Alle deltakerne opplevde homofil identitetsdannelse som uaktuelt og utenkelig. 

Homoseksuelle følelser ble oversett og ignorert av de fleste, og dette fikk, slik deltakerne 

opplevde det, svært uheldige konsekvenser. 

  

4.4.2 Overgrep mot barn som løsning på forbudt homofili. Homofili var en stengt 

utviklingsvei for alle deltakerne, og dette ledet til store vanskeligheter vedrørende hvordan de 

skulle håndtere sine homoseksuelle følelser. Løsningen for alle ble å forgripe seg seksuelt på 

barn. Det er viktig å poengtere at dette ikke var et bevisst og logisk valg for dem, men at de 

der og da opplevde at de faktisk var tiltrukket av barn og ikke av voksne. Det er først etter å 

ha gått i terapi at de har satt overgrepene i sammenheng med manglende utvikling av homofil 

identitet. De har noe ulik beskrivelse av hva som gjorde at de ble tiltrukket av barn, men felles 

for dem er at de tenker seg at de ikke har fått utviklet seksualiteten sin i tilstrekkelig grad:  

(…) hvis jeg hadde vært heterofil, så hadde jeg aldri endt der. Det er jo helt klart. Da hadde 

jeg kunnet utvikle seksualiteten min på en helt vanlig måte. Kanskje sammen med det at jeg 

aldri ble speilet som homofil heller, ikke sant. Jeg har ikke vært ”homo nok” til at folk har 
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trodd at jeg har vært homo. Eller feminin nok. (…) For meg står det som helt klart at det at jeg 

måtte skjule dette, det er det som gjorde at jeg på en måte stoppet opp. Jeg hadde jo seksuelle 

opplevelser (…) med jevnaldrende fram til jeg var kanskje 15 år eller noe sånt noe. (…) Men 

etter det var det stopp. Og bakgrunnen for det var nok det at det ble for farlig, rett og slett, å 

prøve å tilnærme seg jevnaldrende. Fordi folk er jo ikke dumme.  

 

Flere av deltakerne har i likhet med denne en opplevelse av at det hadde vært enklere å utvikle 

en homofil identitet dersom omgivelsene hadde identifisert dem som homofile. Det er verdt å 

bemerke at denne forklaringen har kommet i ettertid, og at de ikke tenkte over dette under 

oppveksten. Likevel er det en forklaring som gir mening for deltakerne, og gjør det lettere for 

dem å forstå hvorfor de har utført pedoseksuelle handlinger.   

 Frykten for nær kontakt med jevnaldrende blir av de fleste beskrevet som en følge av 

redselen for å bli avslørt som homofil, men flere nevner også at de anså barn for å være 

tryggere å forholde seg til enn voksne:  

Og min interesse for barn, det skyldes at jeg da ikke klarte å forholde meg til jevnaldrende. 

Jeg klarte jo ikke prate med jevnaldrende, jeg klarte ikke å, ja…i det hele tatt forholde meg til 

jevnaldrende. Men barn, det ble jo så trygt, ikke sant, og det er ufarlig, for de kunne ikke 

skade meg. Og alt skulle være hemmelig, så ingen fikk jo vite om det.  

 

Hva som gjorde at de opplevde barn som trygge er noe forskjellig. Denne deltakeren 

beskriver barn som trygge fordi de ikke kunne skade ham. Vi vurderer det slik at skade i dette 

tilfellet referer til både fysisk og psykisk skade, fordi deltakerens barndom var preget av 

psykisk og fysisk vold, og også seksuelle overgrep fra et voksent familiemedlem. Andre 

deltakere er tydelige på at opplevelsen av barn som trygge skyldtes frykt for å bli avslørt som 

homofil. Det er mulig at frykten for å bli avslørt kan ha ledet til en generell frykt for 

jevnaldrende, og da særlig i seksuelle situasjoner. Noen deltakere fortalte også at oppveksten 

hadde gjort dem skeptiske til voksne på grunn av egenopplevde seksuelle overgrep eller 

omsorgssvikt og mishandling. For eksempel beskriver en deltaker at hans forståelse av hvor 

grensene gikk, ble forstyrret som følge av egenopplevd seksuelt overgrep: 

Så det tenkte jeg på, at det var et overgrep [det jeg ble utsatt for], men det med [han jeg 

forgrep meg på] var liksom noe han ville fordi han tok jo mye av initiativet og ville jo leke 

doktor-pasient, naken, ta på tissen og sånn. Så mine egne grenser var på en måte trått over 

(…), så jeg hadde vel ikke så mye tanker rundt det å gå over streken med han.  

 

Mange av deltakerne opplevde at de hadde en normal seksualutvikling tidlig i tenårene, men 

at denne stoppet opp som følge av at de ikke kunne utvikle en homofil identitet. Flere 

beskriver at de hadde seksuelle opplevelser med samme kjønn, men at når de ble eldre ble 

dette mer problematisk, og de begynte derfor å eksperimentere med yngre gutter: 
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- Når jeg var 16 år så turte jeg ikke tilnærme meg andre 16-åringer.Altså, du ble såpass 

gammel, så det ble for tøft eller for, hva skal vi si, det ble for farlig i gåseøyne, å prøve å 

tilnærme meg folk på samme alder. Så da begynte jeg å se på folk som var litt yngre da. 14 og 

rundt der. Og det, og der stoppet egentlig den homofile utviklingen min. Den stoppet der, ikke 

sant, for da ble, da det rett og slett for farlig å prøve på det.(…)  

- Kan du si noe om hva du tror det var som gjorde det tryggere å henvende seg til dem som 

var yngre? 

- Det er vel mer den, at da kan det bli avskrevet som eksperimentering og tull og tøys liksom. 

Ikke en seksuell legning. Tror nok det.  

 

Deltakerne setter også overgrepene i sammenheng med at samfunnet og foreldrene ikke 

aksepterte homofili: 

Men, jeg ser jo det nå, at det å ha et miljø hvor man skal kunne stå fram som den man er, og 

ikke spille teater som jeg har gjort, det er så viktig. For, og dermed kunne ha en naturlighet 

rundt dette, som jeg ikke har hatt. Ikke sant, det er ikke naturlig at jeg skal tukle med gutter på 

fjorten, femten, seksten år. Det er ikke naturlig, det. Men det ble på en måte det minst verste 

scenariet jeg kunne tenke meg å få til, da.  

 

Som nevnt tidligere beskriver flere av deltakerne at de enten forsøkte å undertrykke de 

homoseksuelle følelsene, eller at de ikke anerkjente følelsenes eksistens. Denne 

undertrykkingen eller manglende anerkjennelsen kan ha ledet til at følelsene fikk utløp 

gjennom seksuelle overgrep mot barn: 

Og så, etter en viss tid, når undertrykket fra den andre delen av meg ble for stort, så 

manifesterte det seg i ”aha, jeg søker tilbake til det jeg opplevde som veldig positivt og 

behagelig fra 7. klasse”. For å mentalt stabilisere meg selv for en viss periode. Sånn at jeg 

klarer å gå videre. Jeg tror det må være noe sånt som må ha skjedd, altså.  

 

4.4.3 Gode intensjoner for overgrep. Alle deltakerne forteller at de ikke ønsket å 

skade dem de forgrep seg på. Snarere ønsket de å hjelpe dem og gi dem noe av det de selv 

savnet i sin oppvekst. De oppfattet også at barnet ønsket seksuell kontakt, noe de brukte som 

en rettferdiggjøring for seg selv. I dag ser de imidlertid at deres gode intensjoner egentlig var 

unnskyldninger for å lette egen samvittighet og opprettholde et positivt syn på seg selv: 

Det var, det var jo en tillitsfull relasjon, som jeg utnyttet på det groveste. Men altså, på et eller 

annet vis, så klarte jeg å fordreie dette på et vis med at ”det de opplever, det er jo ikke 

brøkdelen av det du selv opplevde”. Det var én av argumentasjonene jeg brukte for å kunne 

gå videre. ”Jeg er jo ikke slem med dem. Altså, jeg slår dem ikke, jeg truer dem ikke. Jeg er jo 

bare snill”. ”Og de kommer jo tilbake av seg selv”. Altså, jeg lå jo ikke i bushen og fanget 

dem. Men de oppsøkte dette selv. Og det ble en bekreftelse for meg, da, på at – altså jeg var jo 

speisa på den tiden.  

 

Andre deltakere foreller at de ønsket å gi barna det de selv savnet i oppveksten, at noen tok 

seg av dem og lærte dem om seksualitet og ga dem et utløp for homoseksuelle følelser. En 

deltaker savnet særlig informasjon om seksualitet og pubertet: 
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Jeg skulle jo hjelpe disse gutta, jeg, når jeg holdt på. I alle fall i starten. Jeg skulle ikke være 

slem mot dem. Det var ikke noe vondt ment i det hele tatt. Jeg skulle nesten hjelpe dem, fordi 

de var sikkert i samme situasjon som jeg var i mine tenår. Så jeg skulle bare prøve å være god 

mot dem, snill mot dem, hjelpe dem. På en måte ta litt sånn farsrolle også. Og det vet jeg jo, at 

mange unge gutter, de har jo ingen å prate med skikkelig, om disse tingene. Det er vanskelig å 

snakke med far og mor om det, selv om det er et åpent hjem, så akkurat det snakker man 

liksom ikke så mye om. Så, jeg skulle da på en måte, hjelpe dem, da.  

 

En annen deltaker ønsket sterkt å være sammen med de eldre guttene: 

Så tenker jeg kanskje litt i ettertid at det var det jeg savnet som seks-sju, eller jeg savner 

egentlig det i min egen barndom, at det kunne vært noen, gjerne litt eldre ungdommer som da 

hadde tatt tak i meg da. Jeg var jo da, om ikke forelska, så så jeg veldig opp til de eldre 

guttene. Så men, men, det endte jo med fengsel.  

 

4.4.4 Sammenfatning av hovedtema 4: Obligatorisk heterofili. Alle deltakerne 

beskriver det som å ha vært svært vanskelig å ha homoseksuelle følelser i barndommen sin. 

De forteller om et konfliktfylt forhold til denne delen av seg. Bare én så på seg selv som 

homofil, men opplevde at det var veldig viktig å skjule dette. Han oppsøkte et homofilt miljø 

som voksen, men fant seg ikke til rette. De tre andre så ikke på seg selv som homofile, og 

knyttet ikke sin seksuelle interesse for gutter opp mot sin seksuelle identitet. Disse tre gikk 

inn i heterofile forhold og håpet at de homoseksuelle følelsene deres skulle forsvinne. 

Samtlige opplevde at deres interesse for unge gutter vedvarte, og dette gjorde at de til slutt 

begikk overgrep mot unge gutter. 
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5 Diskusjon 

Vi har valgt å diskutere våre fire hovedtemaer (‘terapi endrer synet på eget liv’, ‘ingen 

å snakke med’, ‘opposisjon er uaktuelt’ og ‘obligatorisk heterofili’) opp mot identitet, med 

særlig fokus på seksuell identitet. Først vil vi diskutere hvert hovedtema individuelt. Deretter 

vil vi diskutere studiens pålitelighet, relevans og overførbarhet. Til slutt vil vi sette alle 

hovedtemaene i sammenheng med hverandre i en avsluttende diskusjon, hvor vi også 

presenterer synspunkter om veien videre for feltet.. 

5.1 Terapi endrer synet på eget liv 

Resultatene viser tydelig at deltakerne har endret syn på egen barndom og på egen 

seksuell orienteringsidentitet i løpet at terapien. Terapien har påvirket hvordan de forstår seg 

selv i dag. Alle oppgir at den nye seksuelle identiteten og det nye synet på seg selv har 

påvirket livene deres i positiv forstand. Hva salgs betydning har terapien hatt for deltakerens 

identitetsutvikling, og hvordan kan deltakernes økte livskvalitet forklares ved bruk av et 

identitetsperspektiv?  

Det er rimelig å anta at terapien har påvirket deltakerens narrative identitet på flere 

ulike måter, og dette kan ha bidratt til den økte livskvaliteten. Alle deltakerne oppgir å ha fått 

et nytt syn på barndommen, og at dette nye synet påvirker historiene de har om sitt eget liv og 

hvordan de forstår seg selv. Ettersom vi har undersøkt hvordan deltakerne har opplevd sin 

barndom, vil dette selvsagt prege det bildet de gir av egen oppvekst. McAdams (2006) hevder 

for eksempel at man baserer den narrative identiteten på faktiske hendelser, men at forståelsen 

av hendelsene vil prege hvordan man forstår seg selv og danner mening i egne opplevelser. 

Når det gjelder våre deltakere, kan det være at historiene deres har endret mening, uten 

nødvendigvis å endre innhold.  

 Flere vurderer endringen av hvordan de ser på oppveksten sin som at det var noe de 

ikke skjønte da, men at de nå har forstått hvordan det egentlig var. Dette kan ha bidratt til å gi 

dem en annen mening, sammenheng og forståelse for eget liv, og det kan være noe av 

forklaringen på den økte livskvaliteten. Likevel har vi ikke grunnlag for å si noe om 

sannhetsgehalten i deltakernes historier. Fra hukommelsesforskningen vet vi at falske minner 

lett kan dannes, spesielt gjelder dette for hendelser som ligger langt tilbake i tid (Loftus, 2005; 

Magnussen, 2004). I tillegg er ikke sannhet, i betydningen fakta, det viktigste i hvordan vi 

skaper mening i våre liv, fordi sammenheng og mening prioriteres høyere av menneskesinnet 

enn hensynet til fakta (McAdams, 2006). 
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En grunn til at deltakerne nå forstår historien sin annerledes kan være at terapien har 

skapt muligheter for historier som ikke var tilgjengelige i kulturen de vokste opp i. Kultur 

legger begrensninger for hvilke historier som er mulige å lage, for oppbygning av historier og 

mulige løsninger på ulike dilemmaer (Cohler & Hammack, 2006). Terapien kan ha skapt 

muligheter for nye historier, og deltakerne kan dermed ha fått utvidet repertoaret for hvordan 

det er mulig å forstå seg selv, og se sammenhenger mellom ulike deler av livet. To av 

deltakerne reflekterer over hvordan foreldrenes oppvekst har påvirket deres eget liv. Et slikt 

trangenerasjonelt perspektiv kan de ha fått via terapien, og kan gjøre ens egne og andres 

handlinger mer forståelige. Dette kan det lede til større aksept for egne mangler, noe som i 

terapeutisk sammenheng er et vanlig mål (Axelsen, 2009). 

 Alle deltakerne forteller at de i dag har en homofil identitet, og de beskriver at terapien 

har vært med på å utvikle den seksuelle identiteten deres. Det synes som at det å ha utviklet 

en homofil identitet har vært en viktig faktor i å bedre livskvaliteten deres, ettersom alle 

deltakerne beskriver det som svært vanskelig å ha måttet skjule egen seksuell orientering. Til 

tross for at det er tydelig at deltakerne har endret sin seksuelle identitet, er det vanskelig å 

fastslå hvilken av statusene fra Dillon et al. (2011) sin modell de befinner seg i. Vi har ikke 

grunnlag nok i vårt materiale til sikkert å stadfeste hvor utviklet den seksuelle identiteten til 

deltakerne er, men vi kan se deltakernes fortellinger opp mot de ulike identitetsstatusene. 

Samtlige deltakere fortalte at de lever som homofile i dag, og at de er åpne om sin orientering. 

Å være åpen om og komfortabel med at andre kjenner til egen seksuell identitet regnes ofte 

som et av aspektene ved å ha en integrert seksuell identitet (Rosario et al., 2008). Vi fikk 

imidlertid inntrykk av at noen av dem fortsatt syntes det var vanskelig å fortelle andre om sin 

homofile identitet. Til tross for dette kan det virke som at flere av deltakerne befinner seg i 

statusen fordypning og forpliktelse. Som vi har sett innebærer denne statusen en sterk 

forpliktelse til identifiserte seksuelle behov, seksuell orienteringsidentitet og foretrukne 

seksuelle aktiviteter og partnerkarakteristikker, og dette er en beskrivelse som passer godt for 

våre deltakere.  

 Uavhengig av hva slags seksuell identitetsstatus deltakerne har i dag, er det tydelig at 

terapien har satt i gang en bevegelse og refleksjon omkrig egen seksuell orientering. Flere 

nevner at det har vært en lang prosess, hvor det har tatt tid å vedkjenne seg sin seksuelle 

orientering og å internalisere denne. Deltakerne forteller også at denne endringen har vært 

avgjørende for hvordan de har det i dag. Mange sier eksplisitt at det å nå ha en internalisert 

homofil identitet er en årsak til at de ikke lenger forgriper seg seksuelt på barn. Flere av 
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deltakerne forteller også at det å leve som åpen homofil og å være tilfreds i livet sitt er noe de 

ikke hadde forestilt seg var mulig, og utviser takknemlighet til terapeuten som har hjulpet 

dem med å oppnå dette. I så måte er det tydelig at utviklingen av en homofil identitet har 

bidratt til den økte livskvaliteten. Det kan også tenkes at det at de nå har en seksuell identitet 

som tilsvarer de seksuelle følelsene de har, fører til at de opplever mindre kognitiv og 

emosjonell dissonans og generelt stress, og at også dette bidrar til den økte livskvaliteten.  

Deltakerne beskriver det altså som en lettelse å ikke lenger være seksuelt tiltrukket av 

barn, men å ha muligheten til å være sammen med voksne menn. Å oppleve nye muligheter 

kan gi en følelse av håp, og påvirke ens oppfatning av framtiden. Forventet framtid er en 

komponent ved narrativ identitet (McAdams, 2011), og på denne måten kan en endring i den 

narrative identiteten også ha vært et viktig bidrag til den forbedrede livskvaliteten de nå 

opplever. En slik endring av synet på fremtiden antas å være en viktig komponent i 

behandlingene av menn som har begått seksuelle overgrep mot barn (Ward & Marshall, 

2007). 

Deltakernes selvforståelse og identitet kan ha blitt påvirket av terapeutens 

forståelsesramme. Alle deltakerne har deltatt i dynamisk gruppeterapi, og samtlige av 

deltakerne har en forståelse av egen seksuell utvikling som samsvarer med terapeutens teori 

om årsaker til at menn begår seksuelle overgrep mot gutter. Dette gjør det selvsagt vanskelig å 

vite hva som faktisk er deltakerens opplevelse, og hva som er terapeutens forklaring på 

vanskene deltakerne har hatt. Det er for eksempel vanskelig å vite om forklaringene og 

forståelsesrammen terapien har gitt dem, har resonnert hos dem fordi de kjenner seg igjen, 

eller fordi det tilbyr dem en annen historie, med et mer positivt utfall, enn den de hadde 

tidligere. De nye forklaringene kan oppleves som bedre enn de forklaringene de hadde før, 

uten at det gjør de nye forklaringene mer sanne eller riktige. 

Imidlertid kan terapi sees på som en samhandling hvor terapeut og pasient kommer 

fram til ny mening sammen – terapi består ikke bare av terapeutens synspunkter. Slik er det 

mulig at terapeutens forklaringsmodell har resonnert hos deltakerne fordi den gir dem 

mulighet til å se sammenhenger mellom hendelser i sitt eget liv. For eksempel husker alle 

deltakerne en tidlig seksuell nysgjerrighet på personer av samme kjønn, og at de opplevde 

denne nysgjerrigheten som strevsom. En historie som setter disse opplevelsene i sammenheng 

med utførte seksuelle overgrep mot barn, ville trolig ikke ha vært meningsfulle for deltakere 

som ikke kjente seg igjen i historien.   
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Terapi har, slik vi forstår det, påvirket deltakernes identitetsutvikling i positiv forstand. 

Implisitt i dette ligger det at de tidligere ikke hadde hatt en fordelaktig identitetsutvikling. 

Diskusjonen vil videre vise hvordan oppveksten kan ha bidratt til dette. 

 

5.2 Ingen å snakke med 

Deltakerne beskrev at de opplevde emosjonell ensomhet i oppveksten. De fortalte at 

de ikke hadde nære relasjoner til foreldre, andre familiemedlemmer, jevnaldrende eller voksne 

utenfor familien. Marshall (1993) mener at slik ensomhet er en av årsakene til at noen menn 

begår seksuelle overgrep mot barn, og at emosjonell ensomhet er forårsaket av utrygg 

tilknytning, som kan lede til vansker med å danne intime relasjoner. Selv om datamaterialet 

ikke muliggjør en kategorisering av tilknytning, får vi inntrykk av at deltakerne beskriver en 

barndom preget av utrygg tilknytning. I så måte er dette i tråd med Marshalls (1993) 

antagelser. Vi ser for oss at emosjonell ensomhet også kan ha påvirket våre deltakeres 

identitetsutvikling, kanskje spesielt fordi de kjente på en seksuell nysgjerrighet overfor eget 

kjønn.  

  I følge Koepke og Denissen (2012) danner barndommen grunnlaget for hvordan 

identitetsutviklingen utspiller seg. Utviklingen kan sees på som et kontinuum med 

ytterpunktene stagnasjon, og utviklende individuasjon og modning. For våre deltakere kan det 

virke som at deres identitetsutvikling stagnerte. Dette kan skyldes flere ulike faktorer. 

Deltakerne beskriver foreldre som ikke forklarte eller gjorde følelser forståelige for dem. De 

opplevde at foreldrene ikke var der for dem emosjonelt sett. Tre deltakere beskriver for 

eksempel relasjonen til foreldrene sine som preget av praktisk hjelp, uten at de opplevde en 

følelsesmessig nærhet til dem. I tillegg forteller alle deltakerne at de hadde få, eller ingen, 

nære relasjoner til andre. Alle beskriver at de ikke hadde følelsesmessig nær kontakt med 

søsken, utvidet familie, jevnaldrende eller voksne i nærmiljøet. Som vi har sett tidligere, er 

identitetsdannelse en sosial prosess (Erikson, 1968; McAdams, 2006), og deltakerne hadde 

ingen som de turte å vise viktige sider av seg selv til. Vi antar at dette kan ha bidratt til lite 

refleksjon omkring egen tilværelse, og vansker med å oppnå en opplevelse av sammenheng i 

eget liv. Som vi skal se nærmere på i neste del, opplevde også tre av fire deltakere at 

familienormene ikke ga dem rom nok til å utvikle seg. Alle disse komponentene antas å 

vanskeliggjøre utviklingen av en autonom identitet (Koepke & Denissen, 2012). Stagnasjonen 

i utvikling kan ha ledet til at deltakernes identitet samsvarer med den statusen for 

identitetsutvikling som Marcia beskriver som forlukket (Marcia, 1966). 



  

61 

 

Erikson (1968) mente at en forutsetning for å oppnå intimitet er en vellykket utgang av 

stadiet identitet versus rolleforvirring. Studier har også vist at en forlukket identitetsstatus er 

assosiert med vansker med å danne intime relasjoner, spesielt for menn (Årseth et al., 2009). 

Stagnasjonen i identitetsutviklingen kan ha gjort det vanskelig for deltakerne å knytte nære 

bånd til jevnaldrende som unge voksne. Det kan ha blitt en selvforsterkende ond sirkel, hvor 

vansker med å danne intime relasjoner ledet til manglende identitetsutvikling, og omvendt. 

Deltakerne beskriver at foreldrene deres hadde lite fokus på emosjonelle tema, og at 

deltakerne dermed ikke ble kjent med sitt følelsesliv i særlig grad. Dette kan ha gjort at de sto 

dårlig rustet til å håndtere sin seksuelle nysgjerrighet på eget kjønn. Alle deltakerne forstod at 

en slik interesse ikke var akseptabel, og dette ledet til at de skjulte denne siden av seg selv for 

omgivelsene. Det kan tenkes at dersom de ikke hadde hatt homoseksuelle følelser, hadde de 

klart å etablere intime relasjoner til jevnaldrende, eller at det hadde vært mindre problematisk 

å ha en umoden identitet, dersom de ikke hadde måtte håndtere forbudte følelser. Imidlertid 

synes det som at de homoseksuelle følelsene ble umulige å håndtere, og ledet til at de utviklet 

en identitet som ikke reflekterte viktige aspekter ved dem selv.  

Alle deltakerne har vært utsatt for seksuelle krenkelser. De har opplevd disse 

krenkelsene svært ulikt. For tre av deltakerne bidro det til økt skam vedrørende seksualitet. 

For én deltaker ledet det til forvirring omkring eget kjønn og seksuell orientering, og to av 

dem kan det ha påvirket deres begrep om grenser for seksuell kontakt mellom voksen og barn. 

Det er opplevelsesaspektet, og ikke kun hvilke hendelser som har skjedd i deltakernes 

oppvekst, som er viktig for å forstå hvordan en hendelse påvirker en person. Deltakernes ulike 

opplevelser av seksuelle krenkelser synes å ha påvirket identitetsutviklingen deres relativt 

ulikt. Likevel kan det synes som det bidro til å vanskeliggjøre utviklingen av en moden 

identitet ytterligere hos samtlige. 

 

5.3 Opposisjon er uaktuelt 

Det kan kanskje synes ulogisk at ikke deltakerne krevde sin rett, når de opplevde det 

som så vanskelig å leve med homoseksuelle følelser de ikke fikk levd ut. For å belyse 

deltakernes opplevelse av å ikke kunne opponere, trekker vi fram et relasjonelt perspektiv.  

 Familierelasjoner består av en rekke implisitte og eksplisitte verdier, regler og 

forventinger (Scabini & Manzi, 2011). Hele familien vil også være sterkt påvirket av den 

gjeldende sosiokulturelle og historiske konteksten (Hundeide, 2003). Deltakerne opplevde å 

ikke ha noen å dele sin livsverden med. Barn trenger voksne for å forklare og fortolke sin 
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indre og ytre verden. Fravær av dette kan dette ha vært med på å begrense deres forutsetninger 

for å forstå sine egne følelser og behov. At deltakerne derved ikke hadde et psykologisk rom 

for å utvikle sine ideer, oppfatninger og følelser, kan ha vært én årsak til at de ikke brøt med 

foreldrenes forventinger – de visste ikke selv hva de ønsket og mente.  

Alle deltakerne beskriver at de opplevde sin oppvekstsituasjon som noe som ”bare var 

sånn”, og som de ikke kunne endre på. Når de reflekterer over dette i ettertid, beskriver tre av 

fire deltakere oppvekstforhold som enten implisitt eller eksplisitt lærte dem at de ikke kunne 

skuffe foreldrene. Denne tolkningen gjør vi på bakgrunn av de fryktede konsekvensene av 

regelbrudd som de beskriver: å påføre foreldrene skam eller smerte, å miste deres kjærlighet 

og respekt, eller å bli fysisk eller psykisk straffet av dem..  

 Å oppleve at man ikke kan unngå andres makt eller innflytelse over seg selv, kan 

beskrives som avmakt (Axelsen, 2009). Dette kan også være en konsekvens av at barnets 

perspektiv ikke blir tatt hensyn til over tid. Etter hvert som barnet vokser opp, vil det gå fra å 

være fullstendig avhengig av sine omsorgspersoner, til å gradvis kunne ta vare på seg selv. 

Hvordan foreldrene forholder seg til barnets økte evne til å ta vare på seg selv, vil være av 

betydning for barnets identitetsutvikling (Axelsen, 2009). Scabini & Manzi (2011), beskriver 

denne prosessen som en gjensidig differensieringsprosess, hvor det optimale er at 

familiemedlemmene gradvis frigjør seg fra hverandre samtidig som de beholder en 

emosjonell kontakt. Dette vil gi barnet mulighet til å utvikle en opplevelse av å ha en separat 

identitet (Scabini & Manzi, 2011). For at dette skal være mulig, må barnets psykologiske 

grenser respekteres. Hvis ikke, kan dette gå ut over barnets evne til å føle, utvikle meninger 

og ta avgjørelser, som igjen påvirker identitetsutviklingen (Scabini & Manzi, 2011). Ut fra 

hvordan deltakerne beskriver sine familier, synes det ikke som de opplevde at det var mulig å 

bryte med foreldrenes forventinger uten å samtidig bryte det emosjonelle båndet til dem. Den 

gjensidige differensieringsprosessen Scabini og Manzi beskriver, kunne således ikke 

gjennomføres, og deltakerne fikk dermed ikke utviklet en autonom identitet. Som beskrevet i 

resultatdelen skjedde dette på ulike måter, men felles var at de opplevde et trangt 

utviklingsrom som de ikke maktet å utvide selv. 

Tre av de fire deltakerne aksepterte foreldrenes syn, meninger og verdier uten å være 

kritisk til dem. Dette er det som legges i Marcias status forlukket. Personer med denne 

statusen avviser ofte informasjon som ikke er i tråd med deres verdenssyn for å beskytte seg 

mot en følelse av usikkerhet og ufullkommenhet (Kroger & Marcia, 2011). Homoseksuelle 

følelser kan dermed ha blitt opplevd som truende. Denne trusselen kan tenkes å ha føltes 
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spesielt sterk dersom de opplevde avmakt. Et sosiokulturelt perspektiv kan også benyttes for å 

forsøke å belyse hvorfor deltakerne ikke opponerte mot familien sin. I tillegg til at foreldre er 

individer med sine egne historier, mål og oppfatninger, er de også representanter for det 

samfunnet og den kulturen som de integrerer barna sine inn i (Schachter & Ventura, 2008). 

Tre av fire deltakere beskriver foreldre med nær tilknytning til samfunnsmessige institusjoner 

med strenge moralske krav, hvor det å som framstå som korrekte var viktig. Et slikt 

normgrunnlag kan ha vært med på å vektlegge hvordan ting burde være, framfor hvordan de 

egentlig var. Våre deltakere opplevde likevel homoseksuelle følelser, noe som kan ha gjort at 

situasjonen virket håpløs og gitt dem en følelse av avmakt. Vi skal se nærmere på deres 

opplevelse av uønsket homofili i diskusjonen av neste tema.   

 

5.4 Obligatorisk heterofili  

Deltakerne beskriver at de opplevde det som fullstendig uakseptabelt å være åpent 

homofil. Dette kan sees i lys av at deltakerne vokste opp i en periode hvor homofili fremdeles 

var ulovlig i Norge, eller nylig hadde blitt tillatt. Tre av fire vokste opp på mindre steder hvor 

de ikke hadde mulighet til å knytte seg til subkulturer som kunne støtte og bekrefte deres 

identitet. Tre av fire vokste opp innenfor deler av samfunnet preget av strenge moralske krav. 

For to av deltakerne var dette knyttet til strenge religiøse verdier, hvor homofili ble sett på 

som en synd. En av deltakerne var beveget da han fortalte om hvordan han lå ved alteret og ba 

til Gud om at hans homofile følelser måtte forsvinne. Selv om deltakerne ikke sa det 

eksplisitt, kan det tenkes at de i sin barndom oppfattet homofili som en dødssynd og fryktet å 

komme til helvete. Cohler og Hammack (2006) snakker om tilgjengelige narrativer i 

samfunnet. For våre deltakere fantes det ingen narrativer som kunne romme dem og deres 

homoseksuelle erfaringer og følelser. Den tidligere beskrevne opplevelsen av avmakt, kan ha 

gjort at det heller ikke et alternativ for dem å ”finne sin egen vei” eller danne sin egen 

historie.  

 Opplevelsen av at å være homofil var uakseptabelt kan også sees opp mot begrepet 

internalisert homofobi. Som nevnt refererer det til hvordan homofile kan internalisere 

samfunnets avsky og stigma (Herek, 2004). Ut fra deltakernes beskrivelser, representerte 

homofili noe skremmende og skamfullt for dem, som var umulig å forene med en god 

framtid. Slik gjorde den internaliserte homofobien at den verste fordømmelsen av homofili 

befant seg i dem selv. Hegna et al. (1999) fant i sin undersøkelse av unge lesbiske og 

homofile som har forsøkt å ta sitt eget liv, at de vanligste motivene for å ville begå selvmord 
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var: i) avmakt i forhold til framtiden, ii) en opplevelse av isolasjon og ensomhet, iii) et ønske 

om å komme vekk fra en uutholdelig situasjon, og iv) problemer med å akseptere seg selv 

som homofil. Disse motivene stemmer godt overens med hvordan våre deltakere beskrev 

hvordan de før opplevde det å være homofil. Våre deltakere har ikke fortalt om 

selvmordsforsøk. At vi likevel kan finne motivene Hegna et al. beskriver, kan si noe om hvor 

sterk fortvilelsen deres var. Det kan også gjøre det mulig å tenke at de kunne undertrykke sine 

homoseksuelle følelser i den grad at deres seksuelle tenningsmønster ikke ble utviklet til å 

gjelde voksne menn. 

 Om vi ser på hvordan deltakerne passer inn i Dillon et al. (2011) sin modell for 

seksuell identitetsutvikling, kan vi anta at deltakerne tidligere befant seg i statusene 

obligatorisk heterofili og diffusjon. Obligatorisk heterofili har fellestrekk med Marcias status 

forlukking, som vi allerede har sett kan passe til å beskrive deltakerne i sin oppvekst. 

Imidlertid gjorde deltakerne noe utforsking, både fysisk og kognitivt, med jevnaldrende 

gutter. Dette kan tyde på at de beveget seg inn i statusen aktiv utforsking. De gikk likevel ikke 

videre til fordypning og forpliktelse, men stanset etter hvert å ha intim kontakt med 

jevnaldrende av samme kjønn. Dette kan ha ført dem inn i statusen diffusjon, som beskriver 

personer som driver ikke-målrettet seksuell utforskning, og som kan oppleve bekymring og 

stress ved å ikke ha forpliktet seg til en seksuell identitet. Fra diffusjon er det mulig å bevege 

seg tilbake til obligatorisk heterofili, og det synes som at noen av deltakerne gjorde dette. 

Deltakerne hadde et svært konfliktfylt forhold til det å være homofil, noe som bidro til 

manglende homofil utvikling. Tre av dem beskriver at de opplevde å være seksuelt tiltrukket 

av eller forelsket i gutter da de var barn. Bare en av dem tenkte at det kunne bety at han var 

homofil. En annen beskriver at han ikke engang ”hadde et begrep for det”, men forstod 

likevel at det absolutt ikke var greit å være tiltrukket av det samme kjønn. Deltakernes 

fortellinger kan således sees i sammenheng med Dillon et al (2011) sitt skille mellom seksuell 

orientering, som seksuell interesse som ikke er viljestyrt, og seksuell orienteringsidentitet, 

som en åpent anerkjent seksuell interesse, knyttet til bevisste valg og påvirket av konteksten 

rundt. En av deltakerne forteller at han ”bestemte seg” for å være heterofil, og gikk inn i et 

forhold med en jente. En annen håpte at hans interesse for gutter skulle forsvinne når han fikk 

et seksuelt samliv med en kvinne. Disse strategiene fungerte ikke. I stedet opplevde de en 

smertefull diskrepans mellom sin seksuelle orientering, de homoseksuelle følelsene, og den 

heterofile seksuelle orienteringsidentiteten de representerte på overflaten.  
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Dillon et al. (2011) omtaler ikke seksuell utvikling eller utviklingen av seksuell 

orientering. Dette er imidlertid sentralt i Langfeldts (2010) teori om maskuline heterofile.  

Langfeldt mener at sterke opplevelser av at homofili er uakseptabelt, kan føre til at den 

seksuelle utviklingen stopper opp. Denne stagnasjonen kan lede til at tenningsmønsteret ikke 

utvikler seg i takt med egen alder, noe som kan resultere i at man som voksen tenner seksuelt 

på prepubertale barn. Denne forklaringen på pedoseksualitet som utviklingsskade ser ut til å 

ha gitt mening for deltakerne. Om vi ser Langfeldts teori opp mot Dillon et al. sin modell, kan 

deltakernes stagnasjon i den seksuelle utviklingen sees i sammenheng med at de hadde en 

diskrepans mellom seksuell orientering og seksuell orienteringsidentitet, og at dette 

vanskeliggjorde en aldersadekvat utvikling i tenningsmønster. Slik kan utviklingen av 

deltakernes seksuelle orientering ha stanset opp, og ikke endret seg fra å gjelde unge gutter til 

voksne menn etter hvert som de vokste opp. 

 Etter å ha gått i terapi i mange år, har deltakerne gradvis utviklet en homofil identitet. 

Det kan være at en langsomt økende aksept for homofili har gjort at deres seksuelle 

orientering etter hvert har kunnet utvikle seg, slik at de i dag opplever et annerledes 

tenningsmønster og en åpen homofil identitet.  

 

5.5 Pålitelighet og gyldighet 

For å vurdere vitenskapeligheten av en kvalitativ studie, må andre kriterier benyttes 

enn ved vurdering av kvantitativ forskning (Malterud, 2011). Vi velger her å benytte 

begrepene pålitelighet og gyldighet, framfor reliabilitet og validitet, i samsvar med Fog 

(1994) og Kvale og Brinkmann (2009) sin bruk av begrepene. I diskusjonen av studiens 

pålitelighet vil vi diskutere vår refleksivitet og forforståelse (Fog, 1994; Malterud, 2011). 

Studiens gyldighet vil vi også se opp mot dens generaliserbarhet, som beskrevet i Andenæs 

(2000).  

 

5.5.1 Pålitelighet og selvrefleksivitet. En vurdering av en kvalitativ studies pålitelighet dreier 

seg om i hvilken grad dens funn er basert på det konkrete materialet (Fog, 1994). En slik 

vurdering omhandler alle ledd i forskningsprosessen, fra planlegging til skriftlig presentasjon 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har gjennom hele prosessen vært klar over at det ikke er én 

sannhet vi skal finne. Derimot har vi forsøkt å gjøre vurderinger som leder oss mot en gyldig 

og relevant forståelse av materialet. For at det skal være mulig å ettergå våre vurderinger, har 

vi lagt vekt på å gjøre arbeidet transparent, ved å gi detaljerte beskrivelser av prosessen 
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(Andenæs, 2000). Dette har vi etterstrebet å gjøre i alle ledd av oppgaven, slik at leseren kan 

få innsyn i vår framgangsmåte, og mulighet til å gjøre en selvstendig vurdering av den.  

 Både Malterud (2011) og Fog (1994) presiserer viktigheten av at vi som forskere 

reflekterer over vårt eget perspektiv og vår forforståelse, og gjør disse tydelige for leseren. De 

mener en slik eksplisittgjøring er viktig, fordi vi som forskere er verktøy i 

forskningsprosessen, og vår subjektivitet dermed gjøre seg gjeldende i hele prosessen. I det 

følgende vil vi gjøre rede for vår forforståelse og reflektere over vår rolle og noen av våre 

erfaringer i gjennomføringen av studien. 

 Utgangspunktet for valget om å skrive om personer som begår seksuelle overgrep, var 

at vi ved slutten av profesjonsstudiet opplevde at vi manglet kunnskap om seksualitetsfeltet, 

og ønsket å lære mer om dette. Vi ønsket også å vite mer om seksuelle overgrep, og bidra til 

økt kunnskap på dette viktige området, som vi opplevde at de fleste skygger unna. Før vi 

gjorde intervjuene, var vi bekymret for om vi skulle klare å møte deltakerne med empati. 

Dette viste seg å ikke være et problem, noe som trolig ble fasilitert av at det var deltakernes 

barndom vi etterspurte informasjon om. Vi gjennomførte alle intervjuene ved IKST, et sted 

deltakerne har gått i terapi i flere år, og hvor de har opplevd å bli møtt med forståelse og 

aksept. Det syntes som at noe av denne tryggheten ble med inn i intervjusituasjonen, og det 

syntes således å være en god avgjørelse å gjøre intervjuene der, ettersom en trygg atmosfære 

legger til rette for bedre intervjuer (Smith et al., 2009).  

 Samspillet mellom intervjuer og intervjuperson påvirker hvilket materiale som 

produseres (Malterud, 2011). Vi var spente på om det at vi begge er unge kvinner, kunne 

gjøre at deltakerne – godt voksne menn – ville oppleve at vi ikke forstod dem. Imidlertid 

opplevde vi ikke slik, men snarere at vi fikk god kontakt med deltakerne. Kanskje kan nettopp 

det at vi ikke er menn, ha medført en trygg avstand fra overgrep mot gutter og homofil 

identitetsutvikling, som kan ha gjort det lettere for deltakerne å dele sine historier. 

  De to første deltakerne vi intervjuet, fortalte om oppvekster som kan beskrives som 

relativt upåfallende, hvor aspekter ved det emosjonelle samspillet var det som utmerket seg. 

For oss var det dermed overraskende å høre historiene til de to siste deltakerne, som var 

preget av omsorgssvikt og psykisk og fysisk vold. Til tross for ulike oppvekstforhold, hadde 

deltakerne også mange likhetstrekk. Vi har forsøkt å ivareta spennet i deltakernes historier i 

vår framstilling. Malterud (2011) skriver at en av kvalitativ metodes styrker er å kunne 

representere motsigelser og paradokser, framfor å viske dem ut i gjennomsnitt. 
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 Selv om vi på ingen måte godtar overgrepshandlinger, opplevde vi å forstå deltakerne 

og deres strev, noe vi har forsøkt å innreflektere i vår videre analyse og diskusjon av 

intervjumaterialet. I innledningen av oppgaven beskrev vi Angelides’ (2004) begrep om 

moralsk panikk, som omhandler hvordan samfunnet kanaliserer sin frykt og avsky mot 

enkelte grupper i samfunnet. Vi opplevde at begrepet ga stadig mer mening for oss etter hvert 

som vi satt oss inn i feltet. Spesielt media bidrar til å skape et monsterbilde av personer som 

begår overgrep (Resaland, 2008). For oss synes dette monsterbildet å skape en avstand som 

forhindrer forståelse og endring. Gjennom oppgaven har det derfor vært viktig for oss å vise 

et annerledes bilde av mennene vi intervjuet. Vi har imidlertid vært påpasselig med å ikke 

skape en kunstig positiv fremstilling, eller å frata mennene skyld. 

 Trolig ville det ha styrket studiens pålitelighet om vi hadde beskrevet og diskutert 

intervjuene hver for seg. Imidlertid var dette ikke et alternativ på grunn av 

personvernshensyn. Kanskje kan det også være en styrke ved studien at de ulike historiene 

gjennomgående holdes opp mot hverandre og sammenstilles. 

 

5.5.2 Gyldighet. Gyldighet omhandler om funnene man presenterer avspeiler resultatene man 

er interessert i (Kvale & Brinkmann, 2009). I vårt tilfelle dreier det seg om deltakernes 

selvforståelse og opplevelse av oppvekst, knyttet til deres seksuelle identitetsutvikling.  

 Om deltakernes beskrivelser gir et sant bilde av virkeligheten, har vi diskutert tidligere 

i oppgaven. Vi har argumentert for at vi ikke kan vite noe som hva som egentlig skjedde i 

deltakernes barndom, eller hvordan de opplevde det da, vi vet bare hvordan de forstår 

oppveksten sin i dag. Vi har også hevdet at deres selvforståelse i dag likevel er av stor 

betydning, ettersom det er denne som utgjør den virkeligheten de handler ut fra. Smith et al. 

(2009) hevder at hvorvidt noe har skjedd eller ei, ikke er poenget ved kvalitative studier, men 

snarere hva som er meningsfullt for den det gjelder. Dette fordi det er denne meningen som 

danner ens livsverden, og som påvirker hvilke muligheter man opplever å ha.  Forståelsen vi 

får tilgang til gjennom kvalitative intervju kan altså ikke sees på som ”sannheten”, men kan 

sees på som ”menings-full” (Smith et al., 2009, s. 66, vår oversettelse). På bakgrunn av disse 

argumentene, mener vi at våre funn er i overenstemmelse med deltakernes selvforståelse. 

 Ettersom vår studie var induktiv, kunne vi tilpasse vår teoretiske tilnærming til 

deltakernes historier, og slik stille oss mest mulig åpne for deres perspektiver. Det at vi endret 

inklusjonskriterier til å kun omhandle menn som hadde utviklet en homofil identitet etter 

behandling, og skiftet fokus fra relasjon til foreldre til å i større grad vektlegge 
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identitetsutvikling, kan si å ha styrket studiens gyldighet. Hele veien har vi vektlagt å grundig 

beskrive forskningsprosessen, og slik vise at den er pålitelig. Fog (1994) hevder at pålitelighet 

er en forutsetning for at forskningsfunn kan være gyldige. 

 Når det gjelder gyldigheten av deltakernes beskrivelser ut over å gjelde dem selv, 

kommer vi til funnenes generaliserbarhet. Andenæs (2000) skriver at funnene fra én 

undersøkelse kan benyttes som veiviser i en annen situasjon i den grad bevisbyrden er 

overbevisende. Vi mener at den største begrensingen ved denne studien er at deltakerne har 

gått i terapi, og at det er tydelig at deres selvforståelse er påvirket av denne. Det er dermed 

ikke sikkert at deltakernes forståelse av seksuell utvikling som utslagsgivende for å begå 

seksuelle overgrep, vil være overførbar til andre menn som har begått seksuelle overgrep mot 

gutter. Imidlertid er vi av den oppfatning at det vil være interessant å undersøke gyldigheten 

av dette perspektivet videre, ikke minst på grunn av dets potensiale for å skape endring. 

5.6 Konklusjon og veien videre 

I denne studien har vi undersøkt hvordan opplevelse av egen oppvekst har påvirket 

den seksuelle identitetsutviklingen til menn som har begått overgrep mot gutter og senere 

utviklet en homofil identitet. I diskusjonen har vi vist at deltakerne ikke hadde samsvarende 

seksuell orientering og seksuell orienteringsidentitet. De kjente en seksuell dragning mot eget 

kjønn, men dette ble likevel ikke en del av deres seksuelle identitet. Denne diskrepansen 

ledet, slik deltakerne opplevde det, til at de etter hvert utviklet en seksuell tiltrekning til unge 

gutter.  

Flere faktorer i deltakernes oppvekst vanskeliggjorde utviklingen av en homofil 

identitet. Ingen av dem hadde noen som stod dem emosjonelt nær i oppveksten, og som kunne 

hjelpe dem til å gi mening til følelsene de hadde. Familiene deres, og samfunnet for øvrig, 

utviste enten eksplisitt eller implisitt negative holdninger til homofili, og deltakerne utviklet 

en oppfatning av at det var helt uaktuelt å være homofil. I familiene var opposisjon ansett som 

et alvorlig tillitsbrudd, og det var utenkelig for deltakerne å bryte med familienormene 

Normene gjorde blant annet at de måtte skjule følelsene sine i frykt for å bli avslørt som 

homofil. Dette kan ha bidratt til å skape en følelse av avmakt hos deltakerne. Tre av fire 

deltakere beskriver også at egenopplevde seksuelle overgrep ytterligere vanskeliggjorde 

utviklingen av seksuell identitet. Vi antar at alle disse oppvekstfaktorene kan ha bidratt til en 

stagnasjon i identitetsutviklingen, slik at informantene inntok umodne identitetsstatuser.    

 Identitetsperspektivet ser ut til å være et perspektiv som kan være med på å danne et 

bedre bilde av den etiologiske utviklingen til menn som har forgrepet seg seksuelt på barn. 



  

69 

 

Sett opp mot eksisterende multifaktorielle etiologiske teorier, bidrar identitetsperspektivet 

med ny informasjon og økt forståelse for fenomenet. Mange forskere hevder at økt forståelse 

kan lede til bedre behandlingsopplegg for menn som har begått seksuelle overgrep mot barn 

(Boagerts, Vanheule & Declerq, 2005; Sawle & Kear-Colwell, 2001; Ward & Siegert, 2002). 

Et identitetsperspektiv medfører at den subjektive opplevelsen til mennene som begår 

overgrep løftes frem. Slik anerkjennes deres rolle som aktører i eget liv. Kanskje kan en 

tilnærming som legger større fokus på mennenes eget perspektiv, føre til at 

behandlingsapparatet lettere møter hver pasient med respekt og empati. Det kan også bidra til 

at behandlingsopplegg kan tilpasses den enkelte pasient. Å møte menn som har forgrepet seg 

seksuelt på barn empatisk, og å skreddersy behandlingsopplegget til hver pasient, regnes for å 

være viktig for å oppnå gode behandlingsresultater (Marshall et al., 2005). 

 Alle våre deltakere har deltatt i dynamisk gruppeterapi, og det ville derfor vært 

interessant å undersøke hvordan menn som ikke har deltatt i denne terapiformen opplever 

egen oppvekst og identitetsutvikling. Ettersom pasienters narrativer kan bli påvirket av 

terapeutens forståelse, kan vi ikke være sikre på at vi hadde funnet det samme dersom 

deltakerne våre hadde deltatt i en terapiform med et annet fokus. I denne studien har vi kun 

undersøkt en undergruppe av menn som har begått seksuelle overgrep mot barn; menn som 

har forgrepet seg på unge gutter som senere har utviklet en homofil identitet. Det vil derfor 

også være viktig å undersøke om identitetsperspektivet kan gi ny informasjon om andre 

typologiske undergrupper, som for eksempel heterofile menn som har forgrepet seg på jenter. 

Det kan også være interessant å videre undersøke hvordan opplevelsen av emosjonell 

ensomhet kan påvirke den seksuelle identitetsutviklingen, ettersom vi fant at dette hadde 

vanskeliggjort den seksuelle utviklingen til våre deltakere. 

 Det kreves flere studier for å avgjøre om identitetsperspektivet kan være et fruktbart 

tilleggsperspektiv for å forstå etiologien til alle menn som forgriper seg seksuelt på barn. 

Denne studien har vist at identitetsperspektivet bidrar til økt forståelse for menn som har 

forgrepet seg på unge gutter, og det vil derfor være interessant å undersøke dette perspektivet 

videre.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: (5 sider) Informasjonsbrev med samtykkeerklæring 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
 

 ”Opplevelser av foreldre blant personer som har begått 

seksuelle overgrep mot barn” 

 
Bakgrunn og hensikt 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie for å undersøke hvordan personer 

som har begått seksuelle overgrep mot barn opplevde egne foreldre i oppveksten. Det er 

enighet om at det ikke er én enkelt årsak som fører til at noen begår overgrep, men man regner 

med at mange ulike faktorer spiller inn. Disse faktorene kalles risikofaktorer. Hvordan man 

opplever egne foreldre er således bare en av mange slike risikofaktorer. Hensikten med 

studien er å øke kunnskapen om sammenhengen mellom en utviklingsmessig risikofaktor og 

seksuelle overgrep mot barn. Forhåpentligvis kan denne studien være med på å øke 

forståelsen for fenomenet i samfunnet og bedre forebygging og behandling for både den som 

overgriper og den som har vært utsatt for overgrep.  

 

Du som mottar dette brevet har blitt rekruttert til denne studien via Institutt for klinisk 

sexologi og terapi (IKST) eller en annen behandlingsinstitusjon. Prosjektteamet har per i dag 

ingen informasjon om deg, ettersom det er IKST som sender ut brevene. Prosjektteamet vil 

først få tilgang til ditt navn og din adresse dersom du takker ja til å delta i undersøkelsen. 

Studien utføres av to studenter ved profesjonsstudiet i psykologi, med Svein Mossige som 

prosjektleder. Universitetet i Oslo (UiO) er hovedansvarlig for prosjektet. 

 

Hva innebærer studien? 
Studien vil i hovedsak være et intervju som fokuserer på hvordan du har opplevd dine egne 

foreldre i oppveksten.  

 

Mulige fordeler og ulemper 
Det er flere mulige fordeler og ulemper for den enkelte deltaker i dette prosjektet. Det kan 

tenkes at intervjuet vil bli oppfattet som belastende, fordi man kan bli påminnet egne 

handlinger og må minnes mulige smertefulle opplevelser. I etterkant av intervjuet tilbys det 

støttesamtaler dersom det er behov for det. Dette gjøres av Thore Langfeldt for de som er 

ferdige med behandling, eller den aktuelle behandleren for de som fremdeles går i terapi. 

Mulige fordeler for deltakerne kan være at det for mange oppleves godt å få snakket om det 

man har opplevd i oppveksten. Intervjuerne vil være interessert i din opplevelse, og det finnes 

ikke noe riktig eller galt svar. På lang sikt kan også studien være med på å skape økt 

forståelse i samfunnet og bedre forebygging og behandling, noe som også kan komme den 

enkelte deltaker til gode.  
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Hva skjer med informasjonen om deg?  
Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med 

studien. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte 

gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en 

navneliste.  

 

Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som 

kan finne tilbake til deg. Etter fullført prosjekt (01.10.2013) vil alle opplysningene om deg 

slettes.  

 

Selv om utvalget er lite og opplysningene kan være personidentifiserbare, skal det så langt det 

er mulig søkes å publisere resultatene uten at deltakernes identitet kommer frem. 

Forskningsresultatene offentliggjøres i tråd med fremgangsmåter for offentliggjøring av 

hovedoppgaver ved UiO. Resultatene publiseres digitalt gjennom databasen Digitale 

utgivelser ved UiO (DUO).  Dersom oppgaven inneholder personidentifiserbart materiale vil 

den ikke bli publisert i sin helhet, men man kan søke om å få tilgang til denne i 

forskningsøyemed.   

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt 

samtykke til å delta i studien. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Om du 

ønsker å delta eller ikke vil heller ikke påvirke tilgang til eventuell senere behandling ved 

IKST eller annen behandlingsinstitusjon. Dersom du ønsker å delta, undertegner du 

samtykkeerklæringen på siste side. Om du nå sier ja til å delta, kan du senere trekke tilbake 

ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling. Dersom du senere ønsker å trekke 

deg eller har spørsmål til studien, kan du kontakte prosjektmedarbeiderne Inga Marie Holst 

(959 33 884) og Liv Norum (991 55 624).  

 

Tilbakemelding om eventuell deltakelse 
Hvis du ønsker å delta i studien, er det fint om du gir tilbakemelding innen to uker etter at 

brevet er mottatt. Svarfristen er såpass lang for at du skal ha mulighet til å ha god tid til å 

vurdere om du ønsker å delta eller ikke. Du oppfordres til å tenke grundig igjennom om du 

ønsker å delta i studien eller ikke. Du kan rådføre deg med andre om ønskelig, og 

prosjektmedarbeiderne er tilgjengelige for spørsmål. Se kontaktinfo i slutten av brevet. 

Tilbakemeldingen, altså samtykket på siste side i dette brevet, sendes til: 

 

Institutt for klinisk sexologi og terapi 

Torggata 9A 

0181 Oslo 

 

Konvolutten merkes ”Prosjekt”.  

 

 

Ytterligere informasjon om studien finnes i kapittel A – utdypende forklaring av hva 

studien innebærer. 

Ytterligere informasjon om biobank, personvern og forsikring finnes i kapittel B – 

Personvern, biobank, økonomi og forsikring.  

 

Samtykkeerklæring følger etter kapittel B.
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Kapittel A - utdypende forklaring av hva studien 

innebærer 
 

Bakgrunnsinformasjon om studien 
En utbredt vitenskapelig forståelse av hvorfor noen personer begår overgrep mot barn, er at 

årsaken skyldes flere ulike faktorer som påvirker hverandre (Ward & Siegert, 2002). Man har 

funnet flere slike risikofaktorer gjennom forskning. Én av disse er hvordan man opplever egne 

foreldre i oppveksten. Sammenhengen mellom risikofaktorene og selve handlingen er 

imidlertid bare delvis undersøkt. Det mangler kunnskap om hva som gjør at de ulike faktorene 

utgjør risikofaktorer for å utføre overgrep. Det antas at foreldrestil på mange måter former 

barnets utvikling. Foreldrestil påvirker blant annet tilknytning (Karavasilis et al., 2003), evnen 

til å sette seg inn i hva andre tenker (Fonagy & Target, 1997), selvkontroll, selvtillit, sosial 

tilpasning, moral- og identitetsutvikling (Berk, 2009). På grunn av dette vil en bedre forståelse 

av foreldrestil kunne være et verdifullt bidrag til forståelsen av personer som har begått 

seksuelle overgrep.  

 

Både norske og internasjonale artikler etterspør mer forskning på personer som begår 

seksuelle overgrep mot barn (Bendiksby, 2008; Stirpe et al, 2006). En viktig del av arbeidet 

med å utvikle en bedre forståelse av overgrep, er intervjuprosjekter som kan gi innhold i 

begrepene som brukes. Det vurderes at mer kunnskap om motivasjon og mekanismer er 

essensielt for å kunne behandle overgriper og offer bedre, i tillegg til å kunne forebygge 

overgrep i større grad (Bogaerts et al, 2005; Sawle & Kear-Cowell, 2001).  

 

Formålet med prosjektet er å oppnå kunnskap som kan gi en bedre forståelse av motivasjon 

og mekanismer hos personer som begår seksuelle overgrep. Dette antas å være av betydning 

både for forebygging, og for behandling av både ofre og overgripere. Prosjektet vil ved hjelp 

av intervjuer undersøke hvordan ti personer som har utført seksuelle overgrep mot barn, har 

opplevd egne foreldre. Dette vil analyseres, bl.a. opp mot eksisterende litteratur på feltet. 

 

Studien vil være et utdanningsprosjekt, ved at det vil være hovedoppgaven til 

prosjektmedarbeiderne (Liv Norum og Inga Marie Holst), som de gjennomfører i løpet av de 

to siste semestrene av det seksårige Profesjonsstudiet i psykologi ved UiO. 

 

Kriterier for deltakelse 
Dette brevet har blitt sendt til deg i den tro at du oppfyller kriteriene for deltakelse. Disse 

kriteriene er: 

 At du har gjennomført minst 2 år med terapi vedrørende overgrepsproblematikk, eller 

at du har fullført et terapiforløp vedrørende overgrepsproblematikk  

 At du er en mann over 20 år 

 At du har utført seksuelle overgrep mot barn under 15 år. 

 At du ikke har IQ under normalområdet 

Hvis du ikke oppfyller disse kriteriene, så ber vi deg om å takke nei til å delta i undersøkelsen.  

 

Tidsskjema 
Prosjektet vil foregå fra sommer 2012 til sommer 2013. Det er ønskelig å sende ut 

spørreskjemaene og utføre intervjuene høsten 2012. Intervjuene vil foregå på en 

behandlingsinstitusjon i nærheten av deg, eller ved Psykologisk Institutt ved UiO.  Intervjuet 

beregnes til å vare ca 1-2 timer.  
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Kapittel B - Personvern, økonomi og forsikring 

 

Personvern 
Opplysninger som registreres om deg er det du forteller oss gjennom intervjuet og 

spørreskjemaene. Vi vil ikke oppsøke annen informasjon om deg enn den du selv gir til oss. 

 

Utlevering av materiale og opplysninger til andre 
Det vil ikke bli utlevert materiale og opplysninger til andre foretak eller land. 

 

Rett til innsyn og sletting av opplysninger om deg  
Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke opplysninger som er 

registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene vi har 

registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver og 

opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i 

vitenskapelige publikasjoner.  

 

Økonomi 
Studien er ikke finansiert av sponsorer eller andre interessenter. Universitetet i Oslo står 

ansvarlig for lønn til prosjektleder. 

 

Forsikring 
Ikke relevant. 

 

Informasjon om utfallet av studien 
Om du velger å delta i studien har du rett til å få informasjon om utfallet/resultatet. Du kan ta 

kontakt med prosjektmedarbeiderne Inga Marie Holst (959 33 884) og Liv Norum (991 

55 624) om du ønsker dette. 
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Samtykke til deltakelse i studien 

 

 

 

Jeg er villig til å delta i studien  
 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 

 

 

 

Liv Norum, prosjektmedarbeider. Inga Marie Holst, prosjektmedarbeider.  

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

(Signert, rolle i studien, dato) 
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Vedlegg 2: (2 sider) Prosjektgodkjenning fra Regional etisk komité 
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Vedlegg 3: (3 sider) Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Vi anvender et semistrukturert intervju hvor fokuset vil være å få frem informantenes 

egenopplevelse. Spørsmålene vil være åpne og ikke-ledende slik at vi kan få frem 

fenomenologien i tema. Intervjuerne vil også være utforskende og nysgjerrige omkring det 

informantene forteller, og søke å ha en empatisk holdning som reflekterer forståelse. 

Intervjuet er semistrukturert, og vi vil forsøke å følge informantene mest mulig, noe som 

innebærer at spørsmålene ikke nødvendigvis vil bli stilt i den rekkefølgen som intervjuguiden 

tilsier. Det vil også bli stilt utforskende spørsmål for å utdype informantenes opplevelse, samt 

avklarende spørsmål for å avgrense mening.  

Tematisk vil intervjuet forsøke å få frem hvordan informantene har opplevd sine 

primære omsorgsgivere. Intervjuet er inspirert av Adult Attachment Interview (Hesse, 1999), 

Thore Langfeldts og Svein Mossiges kliniske erfaring og etiologiske teorier vedrørende 

pedofili.  

  

Introduksjon 

Introduksjonen vil inneholde disse punktene: 

 Informantene vil få en kort informasjon om hvem intervjuerne er og hensikten med 

intervjuet. 

 Informasjon om konfidensialitet og taushetsplikt. Her blir det påpekt at behandler ikke 

vil få tilgang til informasjonen de gir, med mindre de ønsker det.  

 Opplyser om at de kan trekke seg når de vil, og at de står fritt til å ikke svare på 

spørsmål som de ikke ønsker å gå inn i. 

 Oppfordre informantene til å svare så ærlig og åpent som mulig, ta den tiden de 

trenger og informere dem om at det ikke er noe riktige eller gale svar. At det kan være 

vanskelig å skille mellom hva de husker og hva de har blitt fortalt i ettertid, men at det 

er ok, for det er nettopp nåtidens opplevelse av barndommen som er viktig her. 

 Informasjon om gangen i intervjuet og via dette forbrede informantene på at vi vil 

spørre om sensitiv informasjon. 
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Nåværende situasjon 

 Hva arbeider/driver du med til daglig? 

 Bor du alene eller sammen med noen?  

 Hvis de bor sammen med noen: Hvem bor du med? 

 Er du før øyeblikket i et parforhold? 

 Har du barn? 

 

Hoveddel 

Tegne informantens genogram. På denne måten vil vi få tak i hvem som er/var informantens 

primære omsorgspersoner, hvem informanten vokste opp med, hvem som var viktige personer 

i informantens hverdagsliv i barndommen og eventuelle dødsfall. Genogrammet vil vi bruke 

som utgangspunkt for den videre gangen i intervjuet, ved informanten forteller om relasjoner i 

sin familie.  

 

I løpet av samtalen vil vi komme innom disse temaene: 

Barndom og oppvekst 

 Kan du beskrive et godt minne du husker fra barndommen din? 

 Kan du beskrive et dårlig minne du husker fra barndommen din? 

 Kan du huske en situasjon da du var lei deg? Hva gjorde du da? 

(følelser/tanker/handlinger/hendelser) 

 Hvordan var kveldsrutinene hjemme? På badet? Leggerutiner? 

 Kan du huske en situasjon som var spesielt vanskelig for deg da du var liten? Hva 

gjorde du da? 

 Hva tenker du på som din første seksuelle opplevelse? 

 Kan du fortelle om en gang da du gjorde noe galt? Hva gjorde du da? Hvordan 

reagerte foreldrene dine på det? 

 Opplevde du noen gang en eller begge av foreldrene dine som truende/skremmende? 

Hendte det at de ble voldelige? 

 Har de eller noen andre utsatt deg for seksuelle krenkelser? 

 

Refleksjoner i ettertid 

 Hvordan tenker du at det du har opplevd i oppveksten har påvirket deg? 

(Personlighet, relasjoner og de seksuelle vanskelighetene de har hatt) 
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 Hvordan vil du beskrive relasjonen til foreldrene dine nå? (Om de er døde, hvordan 

relasjonen var etter at informanten ble voksen) 

 Tror du at du ville svart annerledes om vi hadde intervjuet deg før du begynte i 

terapi? 

 

Egne seksuelle overgrep 

 Når merket du for første gang at du var seksuelt interessert i barn?  

 Hvor gammel var du da du for første gang hadde seksuell kontakt med et barn?  

 Hva skjedde? Hvor mange barn har du hatt seksuell kontakt med? Hvilken alder og 

kjønn hadde de? Hvis bare et kjønn, har du noen tanker om hvorfor det ble akkurat det 

kjønnet? 

 Har du blitt dømt for dette? 

 Hva er din teori om hvorfor akkurat du fikk en slik type seksualitet?  

 

Avslutning 

 Er det noen hendelser som vi ikke har spurt deg om, som du tenker har vært viktige i 

din oppvekst? 

 Har du noen spørsmål til oss nå på slutten av intervjuet? 

 Hvordan har det vært for deg å bli intervjuet her nå, om dette, av oss? 

 

Mulige oppfølgingsspørsmål gjennom hele intervjuet: 

 Kan du fortelle mer om det? 

 Hvordan var det for deg? 

 Hva følte/tenkte/gjorde du da mor/far gjorde det? 

 Hendte det at det var annerledes, og hvordan var det da? 

 Er det en hendelse som du husker som beskriver dette godt? Kan du beskrive den? 

 Husker du noe som gjorde at du fikk akkurat dét inntrykket av den personen? 

 Hvordan var dette da du var yngre/eldre enn det? 
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Vedlegg 4: (2 sider) Tema utarbeidet etter steg 4 av analysen 

 

 

  

Lite kontakt med utvidet familie 

Flaks-uflaks-perspektiv på oppvekstvilkår 

Få episodiske barndomsminner 

Sterk håpløshet i barndom (avmakt, manglende 
utviklingsveier) 

Isolert familie 

Reverserte omsorgsroller mellom familie og barn 

Kjente ikke seg selv og sine egne behov 

Gjennomgående  og varig følelse av utrygghet  

Ble dratt inn i lojalitetskonflikt mellom foreldre 

Viktig å ikke skille seg ut 

Delt oppmerksomhet med foreldre som positivt 
minne 

Kjente seg verdiløs 

Strategier for å ikke forholde seg til seg selv 

Strategier for å skjule homofili i barndom 

Voldtekt førte til tvil om seksuell identitet 

Overgrep han selv utførte motivert primært av 
relasjonelle behov 

Ikke integrert del av identiteten kommer frem 
gjennom overgrep 

Pedoseksualitet som utviklingsskade 

Familiens aksept er viktig for ham 

Sosialt engasjement i dag 

Relasjonen til mor og søster forårsaket skepsis til 
kvinner 

Ingen forklarte uforståelige konflikter og 
handlingsmønstre for han i barndom 

Føler seg forsømt av mor 

Far overser han totalt 

Mor sviker familien gjennom gjentatte utroskap 

Opplevde seg selv som ubetydelig og verdiløs i 
hele oppveksten pga foreldrene 

Sterke minner av neglekt fra foreldre 

Ble dratt inn i lojalitetskonflikt mellom foreldre 

Sterk opplevelse av ensomhet og utrygghet  

Terapi: fra ønsket selv til reelt selv 

Mange og sterke episodiske minner 

Transgenerasjonelt perspektiv 

Homofil identitet som voksen 

 

Opposisjon mot urettferdighet som voksen 

Konflikt mellom tro og seksualitet 

Følelser og seksualitet ikke-tema i familien 

Mor som svært steng og kontrollerende 

Distansert relasjon til bror 

Savn etter fysisk nærhet i barndommen 

Avmakt – gjorde aldri motstand mot mor i 
barndommen 

Opplevde relasjonen til foreldrene som 
overfladisk 

Dårlig selvbilde i ungdomstid 

Savn etter emosjonell nærhet i barndommen 
(ingen å snakke med) 

Følelser som farlig (Savn etter emosjonell 
nærhet) 

Implisitt læring om at regelbrudd skader foreldre 

Svakhet feil som uakseptabelt i familien 

Fellesskapsfølelse med familien 

Viktigere å være velansett enn å være seg selv 

Tidlig opplevelse av å være homofil 

Seksuelle opplevelser som noe som bare skjer 

Opplevde overgrep han selv ble utsatt for som 
spennende 

Tidlig positivt syn på seksualitet 

Manglende identifisering fra omgivelsene som 
homofil forklarer manglende utvikling av 
homofili 

Frykt for å bli avslørt som homofil fører til tap av 
spontanitet 

Samfunnets og foreldres holdninger til homofili 
som årsak til pedoseksualitet 

Avvisning av homofil identitet 

Pedoseksualitet som utviklingsskade 

Ønsket å være hetero 

Mentaliseringssvikt 

Tenningsmønster opplevd som utenfor hans 
kontroll 

Overgrep som skamfullt 

Utenkelig endring har skjedd gjennom terapi 

Ønsker å bidra til å spre kunnskap og forståelse 

Internalisert homofil identitet  
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Far som skremmende når sint 

Mor som emosjonelt manipulerende 

Emosjonelt og fysisk fraværende far 

Refleksjoner over årsaker til overgrep 

Far eksplisitt negativ til homofili 

Konstant frykt for fysisk vold fra far 

Endret opplevelse av oppvekstsituasjon fra 
avmakt til hat i tenårene 

Avmakt – ingen påvirkningskraft på eget liv 

Emosjonelt overgrep fra far – mobbing 

Relasjonen til far preget av frykt 

Mye sint på far i barndommen 

Far som lett å såre og krenke – emosjonell ustabil 

Dysfunksjonell og angstpreget utvidet familie 

Samfunnet gir rom for få utviklingsveier 

Praktisk, ikke emosjonell relasjon til mor 

Mor hadde meglerrolle i familien 

Mor som ettergivende, men snill 

Lite omsorg mellom søsknene 

Besteforeldre som trygg havn 

Terapi endrer virkelighetsoppfatningen – 
åpenbaring 

Terapi har gjort ham mer åpen og gjort det 
lettere å snakke om vanskelige tema 

Opplevde seksuelle overgrep fra familiemedlem 
som svært vanskelig 

Hardt arbeid, lite mat og lite penger 

Fellesaktiviteter hjemme som angstfylt 

Vansker med å danne nære relasjoner til 
jevnaldrende 

Savn etter trøst, omsorg og noen som forstod 

Lite forutsigbarhet i oppveksten 

Dårlige sosiale evner leder til at kontakt med 
barn var hans eneste mulighet til å utforske 
homofile følelser 

Homofili som uaktuell utviklingsvei 

Katastrofetanker om konsekvenser av å bli 
avslørt som homofil 

Oppsøkte det homofilemiljøet – dårlig erfaring 

Fordømmes som pedofil av samfunnet etter 
overgrep 

Samfunnet eksplisitt negativ til homofili 

Pedofil identitet som ung voksen 

Kognitiv forvregning: legger deler av skylden på 
barnet? 

Opplever seg selv som ødelagt også i dag 

Utviklingspsykologisk perspektiv på seg selv 

Angstfylt relasjon til andre pga frykt for å bli 
avslørt som homofil 

 

Følelse av fellesskap med farSeksualitet endres 
fra godt til uakseptabelt 

Opplevde få alternative utviklingsveier 

Manglende sosial støtte i barndom 

Manglende barndomsminner 

Transgenerasjonell og utviklingsmessig forståelse 
av væremåte 

Skjult homofili som begrunnelse for overgrep 

Tidlig opplevelse av å være tiltrukket av gutter 

Uønsket homofili holdes skjult for selv og 
omverden 

Ønsket, men lykkes ikke i å være heterofil 

Homofili som dødssynd 

Nåværende homofil identitet 

Kognitiv forvrenging: gode intensjoner for å begå 
overgrep 

Overgrep mot barn som løsning på uakseptabel 
homofili 

Å bli anmeldt er verre enn å begå overgrep 

Endret perspektiv pga terapi 

Distansert relasjon til mor etter terapi 
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Vedlegg 5: (4 sider) Detaljert framstilling tema sortert inn i hoved- og undertema  

 

 

Hovedtema 1: 
Terapi endrer 

synet på eget liv 

Undertema 1.1: 

Endring av synet på 
barndom 

Endret perspektiv pga terapi 

Opplevde å ikke trenge terapi 

Utenkelig endring har skjedd 
gjennom terapi 

Terapi endrer 
virkelighetsoppfatningen – 
åpenbaring 

Terapi har gjort ham mer åpen og 
gjort det lettere å snakke om 
vanskelige tema 

Transgenerasjonell og 
utviklingsmessig forståelse av 
væremåte 

Distansert relasjon til mor etter 
terapi 

Transgenerasjonelt perspektiv 

Utviklingspsykologisk perspektiv 
på seg selv 

Ingen relasjon og ingen ønske om 
å ha kontakt med mor og far som 
voksen 

Undertema 1.2: 

Internalisert homofili 

 i dag  

Nåværende homofil identitet 

Internalisert homofil identitet nå 

Terapi: fra ønsket selv til reelt selv 

Homofil identitet som voksen 

Familiens aksept er viktig for han 

Opplever seg selv som ødelagt også 
i dag  

Opposisjon mot urettferdighet som 
voksen 

Ønske om forsoning og 
syndsforlatelse 

Ubetinget kjærlighet i nåværende 
familie 

Ønsker å bidra til å spre kunnskap 
og spre forståelse 

Sosialt engasjement i dag 
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Hovedtema 2:  

Ingen å snakke med 

Undertema 2.1: 

Emosjonell ensomhet i 
relasjonen til 

foreldrene 

Opplevde relasjonen til 
foreldrene som 
overfladisk 

Emosjonelt og fysisk 
fraværende far 

Følelser og seksualitet 
ikke-tema i familien 

Savn etter emosjonell 
nærhet i barndommen - 
ingen å snakke med 

Savn etter fysisk nærhet i 
barndommen 

Opplevde omsorg og 
beskyttelse i fengselet 

Følelse av fellesskap med 
far 

Viktigere å være 
velansett enn å være seg 
selv 

Relasjoner i barndommen 
preget av lite emosjonell 
nærhet 

Følelser som farlig i 
familien 

Fellesskapsfølelse med 
familien 

Sterk opplevelse av 
ensomhet og utrygghet 

Sterke minner av neglekt 
fra foreldre 

Føler seg forsømt av mor 

Reverserte omsorgsroller 
mellom familie og barn 

Far overser han totalt 

Mor svikter familien 
gjennom gjentatte 
utroskap 

Delt oppmerksomhet 
med foreldre som positivt 
minne 

Savn etter trøst, omsorg 
og noen som forstod 

Mor hadde meglerrolle i 
familien 

Fellesaktiviteter hjemme 
som angstfylt 

Undertema 2.2: 

Skjuler ikke-integrert 
del av identitet 

Uønsket homofili 
holdes skjult for selv 
og omverden 

Frykt for å bli avslørt 
som homofil fører til 
tap av spontanitet 

Overgrep som 
skamfullt 

Viktig å ikke skille seg 
ut 

Strategier for å skjule 
homofili i barndom 

Kjente ikke seg selv og 
sine egne behov 

Strategier for å ikke 
forholde seg til seg 
selv 

Angstfylt relasjon til 
andre pga frykt for å 
bli avslørt som homofil 

Vansker med å danne 
nære relasjoner til 
jevnaldrende 

Fordømmes som 
pedofil av samfunnet 
etter overgrep 

Undertema 2.3: 

Isolert familie 

Manglende sosial 
støtte i barndom 

Distansert relasjon til 
søsken 

Lite kontakt med 
utvidet familie 

Isolert familie 

Lite omsorg mellom 
søsknene 

Dysfunksjonell og 
angstpreget utvidet 
familie 

Besteforeldre som 
trygg havn 

 Undertema 2.4:  

Seksuelle krenkelser 
endrer oppfatning av 

seksualitet 

Seksualitet endres fra 
godt til uakseptabelt 

Seksuelle opplevelser 
som noe som bare 
skjer 

Utsatt for overgrep 
som barn – opplevd 
som spennende 

Ingen forklarte 
uforståelige konflikter 
og handlingsmønstre 
for han i barndom 

Voldtekt førte til tvil 
om seksuell identitet 

Opplevde seksuelle 
overgrep fra 
familiemedlem som 
svært vanskelig 
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Hovedtema 3:  

Opposisjon er uaktuelt 

Undertema 3.1: 

Normbrudd skader 
foreldrene 

Mor som emosjonelt manipulerende 

Far som skremmende når sint 

Implisitt læring om at regelbrudd 
skader foreldrene 

Ble dratt inn i lojalitetskonflikt 
mellom foreldrene 

Far som lett å såre og krenke – 
emosjonelt ustabil 

Emosjonelt overgrep fra far – 
mobbing 

Mor som svært streng og 
kontrollerende 

Svakhet og feil som uakseptabelt i 
familien (samfunnet) 

Gjennomgående og varig følelse av 
utrygghet  

Konstant frykt for fysisk vold 

Hard arbeid, lite mat og lite penger 

Relasjonen til far preget av frykt 

Far eksplisitt negativ til homofili 

Lite forutsigbarhet i oppveksten 

 

Undertema 3.2: 

Avmakt 

Avmakt – gjorde aldri motstand 
mot mor i barndommen 

Dårlig selvbilde i ungdomstid 

Opplevde seg selv som ubetydelig 
og verdiløs i hele oppveksten pga 
foreldrene 

Sterk håpløshet i barndom 
(avmakt, stengte utviklingsveier) 

Kjente seg verdiløs 

Avmakt – ingen påvirkningskraft 
på eget liv 

Mor som ettergivende, men snill 

Mye sint på far i barndommen 

Endret opplevelse av 
oppvekstsituasjonen fra avmakt 
til hat i tenårene 
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Hovedtema 4: 

Obligatorisk 
heterofili 

Undertema 4.1: 

Homofili som stengt 
utviklingsvei 

Opplevde få alternative 
utviklingsveier 

Konflikt mellom tro og 
seksualitet 

Homofili som dødssynd 

Avvisning av homofil 
identitet 

Samfunnets og foreldres 
holdninger til homofili som 
årsak til pedoseksualitet 

Homofili som uaktuell 
utviklingsvei 

Katastrofetanker om 
konsekvenser av å bli avslørt 
som homofil 

Samfunnet gir rom for få 
utviklingsveier 

Samfunnet eksplisitt negativ 
til homofili 

Ønsket, men lykkes ikke i å 
være heterofil 

Tidlig opplevelse av å være 
tiltrukket av gutter 

Tidlig opplevelse av å være 
forelsket i gutter 

Positivt syn på seksualitet i 
barndom 

Ønsket å være heterofil, men 
fikk det ikke til 

Nysgjerrig på sex i ung alder 

Relasjon til familie forårsaket 
skepsis til kvinner 

Oppsøkte det homofile 
miljøet – dårlig erfaring 

Undertema 4.2:  

Overgrep mot barn 
som løsning på 

forbudt homofili 

Skjult homofili som 
begrunnelse for overgrep 

Overgrep mot barn som 
løsning på uakseptabel 
homofili 

Pedoseksualitet som 
utviklingsskade (skjult 
homofili leder til overgrep) 

Pedofil identitet i slutten av 
tenårene 

Ikke integrert del av 
identiteten kommer frem 
gjennom overgrep 

Pedoseksualitet som 
utviklingsskade 

Dårlige sosiale evner leder til 
at kontakt med barn var han 
eneste mulighet til å utforske 
homofile følelser 

Pedofil identitet som ung 
voksen 

Refleksjoner over årsaker til 
overgrep 

Undertema 4.3:  

Gode intensjoner for 
overgrep 

Kognitiv forvrenging: gode 
intensjoner for å begå 
overgrep 

Ville gi barna det han savnet 
selv 

Ambivalent forhold til 
overgrepsdefinisjonen 

Overgrep han selv utførte 
motivert primært av 
relasjonelle behov 

Kognitiv forvregning: la deler 
av skylden på barnet 


