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Sammendrag 

Barn som begår seksuelle overgrep mot andre barn, utgjør en stor andel av overgreps- 

statistikken. Studier viser at 30 til 50 prosent av alle overgrep begås av et barn. I Norge finnes 

det store geografiske forskjeller på hvilket behandlingstilbud som gis. Kunnskap, erfaring og 

forskning viser at vi ikke kan ta sjansen på at skadelig seksuell atferd går over av seg selv. 

Konsekvensen av å ikke ha et godt nok behandlingstilbud, kan føre til nye overgrep hvor de 

menneskelige belastningene, ikke bare for den som blir utsatt for dette, men også for barnet 

som utøver skadelig seksualisert atferd, kan bli store. En tidlig innsats og et godt 

behandlingstilbud kan bidra til å redusere sjansen for gjentatte overgrep, samt sette en stopper 

for en befestet skadelig seksuell atferd. Det å kunne forhindre nye overgrep er derfor en særs 

viktig samfunnsoppgave. 

På bakgrunn av dette ønsker jeg å belyse klinikers erfaring og tanker rundt 

behandlingstilbudet til barn med en skadelig seksualisert atferd, og hva de vektlegger under 

behandlingen. Jeg utarbeidet følgende problemstilling: Hva mener klinikere må til for å bedre 

behandlingstilbudet til barn med en skadelig seksualisert atferd, og hvilke elementer i 

behandlingen kan redusere gjentakelse av atferd? 

For å utdype dette valgte jeg følgende forskningsspørsmål: 

● Har behandlere for denne målgruppen faglig bakgrunn og kompetanse innenfor 

temaområdet? 

● Hvordan burde behandlere tilnærme seg denne gruppen? 

● Hvilke elementer i behandlingen kan redusere gjentakelse av skadelig seksuell atferd? 

● Hva kjennetegner et positivt resultat av behandlingen? 

● Hvordan fungerer samarbeidet mellom instansene? 

● Hvilke endringer ønsker klinikerne seg i behandlingstilbudet? 

 

Oppgaven har et spesialpedagogisk fokus, og det er derfor vektlagt teori som kan danne et 

grunnlag for forståelse av tilknytningsvansker og traumer, og hvilken påvirkning dette kan ha 

på barnet. Hva tilknytningsvansker er, kjennetegn på barn med atferden, sentrale dimensjoner 

i behandlingen, samarbeid og rettigheter er alle elementer som blir vektlagt.  
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For å belyse problemstillingen tok jeg utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming med 

individuelle semistrukturerte intervju av seks klinikere som arbeider i ulike enheter og 

instanser. Jeg ønsket å få innsikt i informantenes opplevelser og tanker omkring det å jobbe 

med disse barna. Det ble da naturlig med en fenomenologisk tilnærming til prosjektet. I 

analysen av datamaterialet har jeg også tatt utgangspunkt i et hermeneutisk perspektiv, dette 

for å se datamaterialet i en større teoretisk sammenheng.  Jeg tok utgangspunkt i en 

intervjuguide med forhåndsbestemte tema som jeg brukte for senere analyse. Underveis i 

kodingsprosessen dukket det opp enkelte nye tema som var med på å belyse 

problemstillingen. Dette førte til en abduktiv tilnærming til metode og analyse. Oppgaven har 

ikke nok informanter til å kunne gjøre seg generaliserende, likevel har den overføringsverdi 

på grunn av at teksten er forankret i teori 

Funn  

1. Betydningen av en traumesensitiv tilnærming kommer frem som svært sentralt i 

arbeidet under behandlingen. Årsaken er at flere barn med en skadelig seksualisert 

atferd, ofte har opplevd tilknytningsvansker eller andre traumer i oppveksten. 

2. Å ta vekk stigmatiseringen av barnet samtidig som man ikke bagatelliserer atferden, 

blir vektlagt hos alle informantene.   

3. Behandlere kan ikke sitte alene med ansvaret for saker med skadelig seksualisert 

atferd. Klinikerne etterspør økt kompetanse om temaet, ikke bare hos BUP (som skal 

arbeide med behandling) men også i første og andrelinjen (barnehager, skole, 

helsesøstre, politi).  

4. Det er stor vegring blant fagfolk til å arbeide med behandling av disse barna. Flere 

enheter og instanser innenfor psykisk helsehjelp avslår saker med skadelig seksualisert 

atferd. Informantene mener at fagfolk har en tendens til å ikke se alvoret med å ta inn 

denne gruppen til behandling, og ikke skjønner at disse barna har rett på å bli møtt på 

en verdig måte, samt at de fortsatt bare er barn.  

 

Lite åpenhet rundt temaet og viktigheten av en felles forståelse er andre sentrale funn. For at 

behandlingen skal kunne fungere bedre, er det behov for et tett samarbeid med ulike instanser 

som vedrører barnets livssituasjon. Særlig skolen, foresatte eller andre trygge voksne i barnets 

liv, må bli inkludert i behandlingsprosessen. Slik kan man øke muligheten for å sikre at barnet 

ikke blir satt i situasjoner hvor det er lett for gjentakelse av atferden.  
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Det fremkommer ulike elementer knyttet til behandlingen, som klinikerne opplever som 

hensiktsmessige i forhold til en positiv fremgang. Disse omhandler blant annet grensesetting, 

tilpasning til den enkelte, håp, selvtillit og strategier for fremtidige nedturer. Flere av 

informantene mener også at behandlere i systemet unngår å kartlegge barns seksualitet, slik at 

det blir vanskeligere å avdekke atferden. Videre mener de at ledelsen i barne- og ungdoms-

psykiatrien og andre gjeldende instanser innenfor psykisk helse ikke prioriterer gruppen. 

Ledelsen bør legge til rette for kompetanseheving om SSA. 
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Forord 

Etter en lang og hektisk innspurt, er jeg endelig i mål! Prosessen har vært preget av hele 

følelsesspekteret: nysgjerrighet, nervøsitet, lett fortvilelse og engasjement. Først og fremst har 

den allikevel vært preget av takknemlighet og glede over å kunne fordype meg i et tema jeg 

virkelig synes fortjener oppmerksomhet.  

Det er mange jeg ønsker å takke. Først og fremst gjelder dette studiens seks deltakere. Å få et 

innblikk i deres refleksjoner, gode beskrivelser, ærlighet og et menneskesyn uten like, har 

vært helt fantastisk. Dere har gjort det mulig for meg å utføre et forskningsprosjekt om et 

tema jeg virkelig brenner for. Videre vil jeg takke Helge Hansen, min tidligere veileder på 

Statens Barnehus, som fikk meg nysgjerrig på temaet og hjalp meg med å rekruttere 

informanter. Tusen takk!  

Jeg vil også takke min veileder Kari Gamst. Dine herlig kritiske og relevante tilbakemeldinger 

har vært gull verdt, og gitt meg muligheten til levere et så solid arbeid som mulig. Også din 

evne til å se oppgaven i en større sammenheng, har løftet den. Til sist men absolutt ikke 

minst, fortjener mine flotte foreldre en stor takk. Takk for påfyll av engasjement ved behov, 

fornuftige spørsmål, gode tips, korrekturbriller og muligheten til å alltid kunne ta en telefon 

for å dele gleder og sorger. Det har vært uvurderlig. 
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1 Introduksjon 

1.1 Oppgavens oppbygging og struktur 

Denne masteroppgaven består av 5 kapitler: 

Kapittel 1 I innledningen redegjør jeg først for bakgrunnen for valg av temaet i oppgaven, 

samt aktualisering. Deretter kommer jeg med en begrepsavklaring samt min avgrensning. 

Neste steg er å presisere problemstillingen og underproblemstillingene. Til slutt redegjør jeg 

for hensikten med undersøkelsen. 

Kapittel 2 er oppgavens teoridel. Her belyser jeg teori som jeg mener er relevant i forhold til å 

besvare problemstillingen i undersøkelsen. Teorien er knyttet opp mot analysen og tolkningen 

av innhentet datamateriale. 

Kapittel 3 omhandler metoden. Her beskriver og begrunner jeg valg av den kvalitative 

metoden som anvendes i oppgaven. Videre redegjør jeg for forskerposisjon og den 

hermeneutiske og fenomenologiske tilnærmingen. Jeg gir en beskrivelse av kriteriene for 

utvelgelsen av informanter. Til slutt redegjør jeg for reliabilitet, validitet og generalisering i 

forskningsarbeidet samt etiske hensyn. 

Kapittel 4 handler om den empiriske undersøkelsen. Her presenteres analysen av 

datamaterialet i forhold til teorien som er beskrevet i kapittel 2. 

Kapittel 5 er oppgavens konklusjon og avslutning. I konklusjonene redegjøres for 

hovedfunnene som jeg har avdekket gjennom arbeidet med denne masteroppgaven i tråd med 

forsker-spørsmålene.  
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1.2 Temavalg og aktualitet  

Bakgrunnen for denne oppgaven er et ønske om å se nærmere på behandlingstilbudet til barn 

og unge med skadelig seksualisert atferd. Min interesse for dette temaet utviklet seg i praksis 

våren 2017 på Statens Barnehus i Oslo. Her fikk jeg et innblikk i temaet og fikk muligheten til 

å drøfte ulike problemstillinger med fagfolk som jobber tett på barn med ulike traumer. Min 

første tanke var at jeg ville skrive om noe som omhandlet seksuelle overgrep. Jeg drøftet dette 

videre med min daværende veileder, og gav uttrykk for at jeg ønsket å skrive om de som 

hadde blitt utsatt for et seksuelt overgrep. Han svarte, “det er et veldig viktig tema, men hvem 

tar seg av de som utøver seksuelle overgrep?” Dette var begynnelsen på en spirende 

nysgjerrighet rundt temaet. 

Seksuelle overgrep møter oss i hverdagen, ofte gjennom store oppslag i mediene. 

Hjerteskjærende beskrivelser forteller oss om et forsvarsløst offer og en overgriper som 

fremstilles som en kynisk person. Det er gjerne “Den onde voksne mannen” som forgriper seg 

mot et forsvarsløst barn. Det vi hører mindre om er de seksuelle overgrepene som begås av 

barn og unge. Dette er historier som bryter med vår forestilling om uskyldige barn og unge. 

Slike overgrep har ofte blitt bortforklart og “uskyldiggjort” ved å kalle det naturlig seksuell 

eksperimentering (Ingnes & Kleive, 2011).  

Tidlig på 80 tallet økte oppmerksomheten omkring seksuelle overgrep mot barn og unge 

begått av voksne (Ingnes & Aas 1984, ref i Ingnes & Kleive, 2011). Men det skulle imidlertid 

ta flere år før man anerkjente at også barn og unge kunne begå slike seksuelle overgrep 

(Ingnes & Kleive, 2011). Tidligere anså man gjerne slike overgrep som eksempler på seksuell 

eksperimentering, og derfor ikke like skadelig som seksuelle overgrep begått av voksne 

(Priebe, 2009). I dag vet vi at det kan være like skadelig for barna å bli utsatt for et seksuelt 

overgrep av en annen ung person som å bli overgrepet av en voksen (Cyr, Wright, 

McDuff&Perron, 2002; Kilpatricket al., 2003, ref fra Kjellgren, 2009 & Kruse, 2011). Ifølge 

verdens helseorganisasjon (WHO) er seksuelle overgrep mot barn et folkehelseproblem (ref i 

Søftestad & Andersen, 2014, s 27).  Barn som begår seksuelle overgrep mot andre barn, 

utgjør en stor andel av overgreps-statistikken. Flere undersøkelser viser at mellom 30 til 50 

prosent av alle overgrep begått mot barn begås av andre barn (Barbaree & Marshall, 2006; 

Bonner, 2006; Langstrom, 2000 i Ingnes & Kleive 2011).  
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“Hadde jeg ikke fått hjelp, er jeg redd jeg ville gjort det igjen”. Dette er overskriften fra VGs 

artikkel om barn og unge som begår seksuelle overgrep mot andre barn (kilde). Artikkelen 

handler om disse unge overgriperne som sårt trenger hjelp, som ventet lenge på den, men som 

ble avvist av BUP (barne- og ungdoms-psykiatrien) og av barnevernet. De ble avvist fordi 

verken BUP eller barnevernet mente de hadde tilstrekkelig kunnskap om denne gruppen. 

Dette er imidlertid ikke et nytt fenomen. I flere år har Kripos lagt frem og påvist at barn og 

unge utgjør en betydelig andel av de som begår seksuelle overgrep mot andre barn. I en 

rapport fra Kripos (2017) legger de frem at antallet anmeldelser av voldtekt begått av disse 

unge utøverne øker, og at utviklingen er svært bekymringsfull. Det ble anmeldt 60 prosent 

flere seksuelle overgrep i 2016, der barn skal ha blitt utsatt for et seksuelt overgrep fra et 

annet barn, i forhold til gjennomsnittet fra 2012. I disse anmeldelsene er en betydelig andel av 

de unge menneskene anmeldt av flere fornærmede, og om lag en av tre anmeldte er under 15 

år (Kripos, 2017). Omfanget og alvorlighetsgraden av den skadelig seksualiserte atferden har 

et stort spenn. Ofte trenger det ikke omhandle et seksuelt overgrep med penetrering eller 

oralsex. Det kan være av en mindre alvorlighetsgrad som for eksempel å sende seksualiserte 

bilder over nett, blotting eller klåing.  

Disse barna utgjør en risiko både for seg selv og andre. Hvis det blir kjent at et barn har vært 

utsatt for et seksuelt overgrep, setter de involverte instansene ofte inn tiltak. Disse tiltakene 

blir som regel igangsatt for ofrenes skyld, men bør også være rettet mot de barna som begår 

overgrepet. Barn og unge har rett på god psykisk helse samt god seksuell helse. Forskning 

tyder på at spesialisert behandling for barn og ungdom som begår seksuelt krenkende 

handlinger har effekt. (Askeland & Jensen & Moen, 2017 & Rich, 2006 & Holt, mfl. 2016, 

Hanson & Bussière, 1998).  Søftestad & Andersen (2014) hevder at 50 prosent av voksne 

overgripere begikk sitt første overgrep mot barn allerede i tenårene. Dette understreker hvor 

viktig det kan være å prioritere hjelpetiltak og behandling til denne gruppen. Denne 

målgruppen er barn og ungdommer som selv trenger hjelp (Ingnes & Kleive, 2011). 

1.2.1 Formål 

I mitt prosjekt retter jeg blikket mot behandlingstilbudet til barn og unge med skadelig 

seksuell atferd i Norge. Jeg intervjuer seks klinikere som har erfaring med behandling av 

disse barna. Formålet med min masteroppgave er å belyse enkelte sider ved 

behandlingstilbudet som bør eller kan endres. Jeg ønsker med denne oppgaven å bidra til en 

https://www.nkvts.no/ansatt/ingunn-rangul-askeland/
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økt forståelse for barn med SSA og deres behov. Dette gjør jeg ved å skildre mine 

informanters erfaringer, opplevelser og tanker rundt temaet. 

1.3 Begrepsavklaring og avgrensninger 

Seksuelle overgrep 

Når unge trekkes inn i seksuelle handlinger de ikke har samtykket til, er modne for, eller ikke 

forstår, regnes det som et seksuelt overgrep (Askeland & Jensen & Moen, 2017).  I norsk 

lovverk skilles det mellom seksuell krenkende atferd, seksuell handling og seksuell omgang. 

Eksempel på seksuell krenkende atferd kan være visning av pornografi, blotting eller å snakke 

nedsettende og objektivisere en person seksuelt. Seksuell handling innebærer fysisk kontakt 

som beføling av intime kroppsdeler med kjønnsorgan eller bryster. Seksuell omgang er fysisk 

kontakt av kroppsdeler men i en mer “alvorlig grad”, hvor det innebærer penetrering vaginalt, 

analt og oralt med kjønnsorgan, fingre eller gjenstander. Hvis en person utsetter et annet 

menneske for enten en seksuell krenkende atferd, seksuell handling eller seksuell omgang, har 

vedkommende begått et seksuelt overgrep. Et barn over 15 år, kan ifølge loven bli straffet. Et 

barn under 15 år kan ikke straffes, da er de under den kriminelle lavalder (Straffelov §192, 

Øverlien, 2012). 

Problematisk og skadelig seksualisert atferd (SSA)  

Unge med skadelig eller problematisk seksuell atferd har blitt omtalt og beskrevet på en rekke 

måter. På norsk har begrepene “unge overgripere”, “unge seksualforbrytere og “unge 

pedofile” blitt brukt før. Disse definisjonene har av flere fagpersoner blitt oppfattet som 

stigmatiserende. Dette kan være en av grunnene som har bidratt til å hemme motivasjonen for 

endring i behandlingstilbudet. Det kan også ha bidratt til å hemme motivasjonen for endring 

av tankemønster hos utøveren (Hackett, Balfe, Masson, & Phillips, 2014; Ingevaldson, 

Goulding, & Tidefors, 2016; Miner et al., 2006; Worley, Church, & Clemmons, 2011). 

Begrepene kan i tillegg virke uklare og har i senere tid blitt erstattet med problematisk og 

skadelig seksualisert atferd, som har til hensikt å være mindre stigmatiserende og en mer 

presis beskrivelse av atferden.  Disse begrepene innebærer handlinger av seksuell atferd hos 

barn og unge som ikke er utviklingsmessig adekvate, som kan ha misbrukt andre barn, unge 

eller voksne samt å ha atferd som kan være skadelig for en selv og andre (Hackett, 2014). Det 

vil si at begrepene skadelig seksuell og problematisk atferd dekker alle former for seksuelle 

https://www.nkvts.no/ansatt/ingunn-rangul-askeland/
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overgrep som straffeloven i Norge opererer med som seksuell omgang, atferd eller handling 

(Myhre, Thoresen, & Hjemdal, 2015 & Straffeloven, 2015, § 20 første ledd bokstav a). 

Forskjellen på problematisk og skadelig seksualisert atferd, er alvorlighetsgraden, hvor 

skadelig naturligvis er den mest alvorlige. I denne oppgaven brukes hovedsakelig begrepet 

skadelig seksualisert atferd, som forkortes med SSA (Aakvaag, et al., 2016 & Øverlien, 

2012). For en mer utdypende beskrivelse av forskjellene på problematisk og skadelig seksuell 

atferd, se vedlegg 4, Definisjonskontinuum (Hackett, 2010; Jensen et al., 2016). 

Behandlingsbegrepet  

Helsedirektoratet (2012) definerte begrepet behandling til” «tiltak for å forbedre, bekjempe, 

lindre og forhindre plage, sykdom, skade eller funksjonshemming eller eventuelt 

konsekvenser av dette med bakgrunn i adekvat kunnskap og vitenskap». Dette er en relativt 

bred definisjon. Alle barn under 18 år har rett på behandling hvis den fysiske og psykiske 

helsen står i fare for barnet selv eller andre. Det er ikke diagnosen som avgjør om et barn skal 

behandles, men barnets kliniske tilstand og behandlingsbehovet på det aktuelle tidspunktet 

(Helsedirektoratet, 2013).  

Kliniker  

Får få tittelen kliniker må man ta en etterutdanning. Den bygger på grunnutdanning etter 

mastergrad, eller eventuelt bachelornivå + 60 studiepoeng. Etterutdanning består av klinisk 

praksis, veiledning knyttet til denne og undervisning som har kvalifisering av kliniske 

spesialister. Man får kunnskaper om barn og unges psykiske helse (områdekompetanse), 

profesjonsspesifikk kompetanse, behandlingskompetans og samarbeidskompetanse 

(samarbeid med pasienter, andre profesjoner og etater) (RVTS-Ø-S, 2016).  I denne oppgaven 

blir kliniker brukt som tittelen på behandlere av barn med SSA. 

Avgrensninger  

I min oppgave velger jeg å avgrense barn og unge til aldersgruppen mellom 13 og 18 år. Dette 

fordi de fleste overgrep begått av barn skjer i dette alderssjiktet. Det er også vanlig i 

internasjonal litteratur å definere unge som begår seksuelle overgrep som barn mellom 13 og 

18 år. (Kruse, 2011). Det er sjeldent at et seksuelt overgrep begås av et barn under 13 år, men 

det skjer. Dette bør tas like alvorlig og på lik linje med eldre barn. Helt ned i barnehagealder 

kan vi finne barn som viser negativ seksuell atferd preget av trusler og vold mot et annet barn. 
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Det som imidlertid er gjennomsnittsalderen for å begå sitt første overgrep er 13 og et halvt år 

(Ingnes & Birkhaug, 2017). Barn er definert til alle under 18 år. Det er vanlig å kalle barn for 

ungdom når de entrer tenårene. I denne oppgaven vil det bli brukt både barna og unge om en 

annen.  

1.4 Oppgavens problemstilling og 

forskningsspørsmål 

Behandlingstilbudet i Norge til barn og ungdom med en seksuell skadelig atferd er svært 

varierende ut ifra hvor man geografisk befinner seg. For å kunne ivareta disse unge 

menneskene og i tillegg prøve å sikre at nye overgrep ikke skjer, bør det finnes et 

behandlingstilbud som er godt nok over hele landet. Men hva er godt nok og hva må til for at 

et slikt behandlingstilbud skal fungere i praksis? 

Min problemstilling blir derfor følgende: Hva mener klinikere må til for å bedre 

behandlingstilbudet til barn med en skadelig seksualisert atferd, og hvilke elementer i 

behandlingen kan redusere gjentakelse av atferd? 

I dette prosjektet vil jeg forsøke å svare på problemstillingen på bakgrunn av følgende 

underproblemstillinger: 

● Har behandlere for denne målgruppen faglig bakgrunn og kompetanse innenfor 

temaområdet? 

● Hvordan burde behandlere tilnærme seg denne gruppen? 

● Hvilke elementer i behandlingen kan redusere gjentakelse av skadelig seksuell atferd? 

● Hva kjennetegner et positivt resultat av behandlingen? 

● Hvordan fungerer samarbeidet mellom instansene? 

● Hvilke endringer ønsker klinikerne seg i behandlingstilbudet? 
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2  Teori 

I dette kapittelet vil jeg først gjøre rede for tilknytningsteori samt hva traumeforståelse 

innebærer. Videre vil jeg legge frem annen relevant teori til temaet som er grunnlaget for 

oppgaven min. Målet er å gi en forståelse av det teoretiske grunnlaget som blir lagt frem i 

dette kapittelet, og som kunnskapsgrunnlag for funnene som jeg presenterer senere i 

analysene mine og drøftingen.   

2.1 Tilknytningsteori og traumeforståelse 

Her vil jeg presentere ulike perspektiver med tilknytning og traumer. Den viktigste grunnen 

for dette valget er at disse teoriene ser på atferd i en personhistorisk sammenheng; ved at det 

legger tidlige relasjoner og inntrykksfulle hendelser til grunn for senere atferd.  Valget av et 

tilknytnings og traumeperspektiv betyr imidlertid ikke at denne studien prøver å begrense 

analysene til hvorvidt de passer inn i disse teorien eller ikke. Ikke alle barn og unge med SSA 

har opplevd en dårlig tilknytning til sine omsorgspersoner eller har opplevd traumatiske 

hendelser (Ingnes & Kleive, 2011). Likevel har jeg funnet tilknytning og traumeperspektivet 

som de to best egnede teoretiske utgangspunkt for å kunne analysere mine funn.  Dette fordi 

forskning viser at mange med SSA har erfart dårlige relasjoner til sine omsorgspersoner eller 

opplevd andre traumatiske hendelser (Kruse, 2011). Som kliniker kan man med fordel 

behandle alle sine pasienter med en traumesensitiv tilnærming. Jeg skal i det følgende 

presentere tilknytningsteori og traumeforståelse og hvilken virkning dette kan ha. 

2.1.1  Tilknytningsteori  

Tilknytningsteori er en utviklingspsykologisk teori som fokuserer på det grunnleggende 

atferdssystemet som ansees å være biologisk forandret (Killén, 2010, Killén, 2013). Teorien 

handler om hvorfor relasjonen mellom barnet og dets omsorgsgivere er helt fundamentalt i 

menneskets utvikling. Bowlby (1988) mente at barnet har et grunnleggende biologisk behov 

for å oppnå tilknytning, og at barnet – gjennom såkalt tilknytningsatferd – søker beskyttelse 

hos omsorgsgiver (Bowlby, 1988, ref i Brandtzæg et al., 2011). I følge Bowlbys teori knytter 

barn, uansett hvordan de blir behandlet, seg til sine omsorgsgivere. Dette gjør spedbarna for å 

kunne overleve. Tilknytningen utvikler seg på forskjellige måter, avhengig av samspillet 
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mellom barnet og omsorgsgiveren. Hvis omsorgsgiveren gir barnet trygghet, beskyttelse og 

trøst, vil barnet utvikle en trygg relasjon. Barnet vil da føle seg trygg på at omsorgsgiveren vil 

beskytte dem om det skulle oppstå en fare. Barn som ikke opplever en slik trygghet og 

beskyttelse, vil utvikle en utrygg tilknytning (Killén, 2000 & Hart og Schwarts, 2009). 

Teorien forklarer videre hvordan tilknytningen igjen kan påvirke dannelsen av de indre 

mentale strukturer. Dette kan ha betydning for barnets utvikling av personlighet og samspill 

med omgivelsene (Hart og Schwarts, 2009, s 65 & Killén, 2000).  

Kruse (2011) hevder at barn som har opplevd lite emosjonell nærhet i tidlige barneår, kan 

være ekstra utsatt for å utvikle en skadelig seksuell atferd. Hun mener videre at et fellestrekk 

hos denne gruppen er en manglende evne eller vilje til å se den fornærmede som et fullt og 

helt menneske i situasjonen. Søftestad og Andersen (2014) kaller dette for lav offerempati, og 

mener at man ikke har et sterkt nok forskningsgrunnlag for å kalle det en risikofaktor. Likevel 

er evnen til empati en utslagsgivende faktor i forhold til tilknytning. I følge Killén, (2000) er 

dette en av foreldrefunksjonene som kan ha direkte påvirkning på et barns følelsesregulering. 

Hvis et barn blir møtt med empatiske reaksjoner fra omsorgspersonen som forståelse og trøst, 

får barnet hjelp til å lære seg å regulere sine egne følelser (Killén,2000 & Killén,2013). 

Forskning viser at barn som vokser opp med en utrygg tilknytning har økt sjanse for 

atferdsproblemer, dårlige problemløsningsevne, lav selvfølelse og problemer med å samspille 

med andre barn (Field, i Killen, 2000, s 55). Hvis et barn vokser opp i utrygge relasjoner kan 

det utvikle et tilknytningstraume (Shore, 2009 & Killén,2000, Killén,2013).  

2.1.2  Traumeforståelse  

Begrepet traume kommer fra gresk og betyr “å trenge igjennom”, gjennomhulle”, og 

innebærer at noe som tidligere fungerte, har blitt skadet. Det å ha vært utsatt for et traume 

handler om å ha erfart noe smertefullt som har krenket en som person (Eid, 2012). Det er 

vanlig å skille mellom Type I- og Type 2 traume. Type 1 omfatter enkeltstående 

traumehendelser (som ofte er skremmende og ødeleggende for en person), mens Type 2 

omfatter gjentatte og vedvarende traumatiske belastninger (Herman, 1992). Innenfor Type 2 

er begrepene utviklingstraumer og tilknytningstraumer sentrale. Utviklingstraumer handler 

om barn som har opplevd gjentatte og vedvarende vonde opplevelser. Tilknytningstraumer 

handler om skader som oppstår i det tidlige samspillet mellom barnet og omsorgspersonen 

(Shore, 2009). For at barnet skal få et godt utviklingsforløp, er det en forutsetning at barnet 
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får et naturlig forhold til sine følelser. Slik kan barnets følelser bli en naturlig del av dets 

personlighet. Det er nettopp en mangelfull tilknytning til nære omsorgspersoner som kan gi 

barnet problemer med å bearbeide gode og vonde opplevelser (Anstorp m.fl., 2006). 

Utviklingstraumer kan påvirke alle forhold ved et barns utvikling, emosjonelt, sosialt, 

kognitivt og biologisk.  

Forskning viser at sentrale områder i barnets hjerne endres og påvirkes av tidlig og 

vedvarende traumebelastning. Dette gjelder spesielt: 

•Tilknytningssystemet 

•Systemet for krisehåndtering (alarmrespons og fysiologisk aktivering) 

•Emosjonssystemet 

•Hukommelsen 

•Evnen til refleksjon og selvforståelse (prefrontal cortex) 

(Siegel, 1999; Shore, 2003; Perry,2009, ref Jørgensen, & Steinkopf, 2013). 

Konsekvensene av traumatisering kan være alvorlige og omfattende. Kunnskapen om hvordan 

opplevelsen av utrygghet virker inn på barnet er derfor viktig for å forstå barnets atferd. Det 

kan ha innvirkning på flere relasjonelle og personlige problemer. Personlige traumer rammer 

først og fremst individets følelsesliv og selvbildet. Dette kan føre til at barnet avskyr sitt eget 

indre og har en opplevelse av seg selv som motbydelig, ødelagt, ond eller skitten. De 

relasjonelle utfordringene kan handle om mistillit, avstand, selvavgrensning og selvhevdelse 

(Ingnes & Kleive, 2011 & Killén, 2013). En modell, «traumebevisst omsorg» (TBO), er en 

tilnærming som har vekket stor interesse internasjonalt. Modellen er mer en 

forståelsesramme, som har til hensikt å tilnærme seg barns livsproblemer på en god måte. 

Modellen tar høyde for barns livsbetingelser, med spesielt vekt på opplevelser fra 

barndommen (Bath, 2009, Perry 2006 & Jørgensen, & Steinkopf, 2013). Tilnærmingen har tre 

hovedfokusområder: relasjon, trygghet og affektregulering (Bath, 2008). Det er viktig at 

fagpersoner bruker tid på å skape en god relasjon i bunn, før behandlingen begynner. 

Traumeutsatte barn forbinder ofte voksne med vonde følelser. Barna kan ofte reagere med å 

møte voksne med unnvikelse eller mistenksomhet. Her må behandleren jobbe med å ikke 

speile barnets atferd. Menneskets hjerne er utstyrt med speilnevroner som gjør at man imiterer 

andres emosjoner. Hvis et barn kommer inn til en behandler og viser en atferd som blir 

oppfattet uvennlig, må behandleren jobbe med seg selv og hvordan han/hun fremstår under 

behandlingen ovenfor barnet. Ved å møte barnet på en sensitiv, respektfull og anerkjennende 
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måte kan det øke mulighet for å skape en god relasjon mellom barnet og behandleren 

(Hart,2008). I forhold til trygghet, er det vanskelig for et barn å lære, hvis han/hun føler seg 

utrygg. Fagpersoner har derfor et ansvar å legge til rette for en trygg atmosfære (Perry, 2006, 

Ingnes & Kleive, 2011). Barn som har vokst opp med omsorgssvikt, har ofte ikke hatt 

omsorgspersoner som har lært dem hvordan de kan regulere følelsene sine. Fagpersoner bør 

hjelpe barnet til å sette ord på følelsene sine, og bli mer reflekterte over dem (Perry, 2006). 

Slik kan barnet lære seg å regulere følelsene sine- affektregulering. “Traumebevisst omsorgs- 

modell’ kan ha stor effekt for å gi fagpersoner mot og håp, til å kunne møte sårbare barn med 

respekt og anerkjennelse (Frederico, Jackson & Black, 2010). 

Forskning viser at barn og unge med en skadelig seksualisert atferd ofte ha opplevd 

tilknytningsvansker samt traumer i oppveksten. I behandling for barn med SSA, kan det 

derfor være gunstig med en traumesensitiv tilnærming. Her tar man utgangspunkt i barnets 

erfaring med psykologiske traumer og krenkelser, og ser på hvordan det kan ha påvirket 

barnets utvikling og funksjon. Dette kan komme til nytte under arbeid med barn med skadelig 

seksualisert atferd, både som enkeltperson og som gruppe (Ingnes & Kleive, 2011:46). Dette 

er temaet for neste kapittel  

2.2 Barn og unge med en skadelig seksuell atferd- 

Hva vet vi om dem? 

Avsnittet vil gi en presentasjon av hva vi allerede vet kjennetegner barn og unge med SSA. 

Videre vil det redegjøres for ulike faktorer som kan øke risikoen for utvikling av en skadelig 

seksualisert atferd. Både ytre og indre påvirkninger trekkes frem. Avsnittet vil til slutt kort 

redegjøre om kjønn og relasjon mellom den fornærmede og personen som forgriper seg.  

Barn og unge med en skadelig seksuell atferd, er like forskjellige som alle andre barn. Men de 

har en ting til felles, den negative seksualiserte atferden (Ingnes & Kleive, 2011). Målet med 

behandling er å skape en varig endring. Da er det nødvendig å få kjennskap til barnets historie 

og bakgrunn, samt ulike faktorer som kan ha vært med på å bidra til denne atferden (Ingnes & 

Kleive, 2011). For enkelte holder det med at deres handling(er) er blitt kjent for andre, og at 

de møter noen som viser dem respekt og tør å lytte til det de har gjort. Andre trenger mer 

oppfølging for å kunne stoppe den skadelige seksuelle atferden (Ingnes & Kleive, 2011).  

Seksuelle overgrep begått av unge kan ha opptil flere ulike og sammensatte bakenforliggende 
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årsaker. Før man setter i gang med en behandling, er det derfor viktig med en bred kartlegging 

og diagnostisering. Det er en relativt stor andel av disse unge menneskene som har 

utviklingsforstyrrelser for eksempel, ADHD, generelle lærevansker, autismeforstyrrelse eller 

psykisk utviklingshemming. Det vil derfor ofte være nødvendig med observasjoner og 

utredning av utviklingsforstyrrelser i kartleggingsprosessen. Nevropsykologiske tester bør 

gjennomføres slik at behandlingen kan tilrettelegges etter resultatet. I tillegg må de aktuelle 

handlingene som har blitt begått sees opp imot hva som kommer frem i kartleggingen. Her vil 

det være gunstig å få en detaljert kartlegging av den unges livshistorie (Ingnes & Kleive 2011 

& Ingnes & Birkhaug, 2017).  

2.2.1 Livshistorie og livssituasjon 

Ulike komponenter i en livshistorie kan bidra til å kartlegge: sosiale evner, faglige evner, 

fysisk og psykisk helse samt familierelasjoner. En slik gjennomgang og dialog om den unges 

livshistorie kalles et anamnestisk intervju. Genuin nysgjerrighet om barnets erfaringer kan 

virke tillitsskapende og være begynnelsen på en god relasjon i behandlingen (Nyman, Risberg 

& Svensson, 2001). Ungdomstiden er preget av mye hormoner og endringer i livet. Dette er 

også en tid hvor ungdommen er under mye press fra flere hold, som igjen kan skape uro og 

identitetsforvirring. Under et slikt press viser forskning at det er økt risiko for utvikling av en 

negativ skadelig seksuell atferd. Endringer som overgang fra ungdomsskole til videregående, 

høyere skolekrav eller oppløsning i vennegjengen, press i forhold til alkohol og fest, er noen 

forandringer som enkelte unge kan takle dårlig (Ingnes & Birkhaug, 2017 & Nyman, Risberg 

& Svensson, 2001). 

Hvis man ønsker å forstå hvilken “bagasje” det enkelte barnet sitter med, må man gå innenfor 

rammene av deres familier og sosiale miljøer. Barn og unge er per definisjon mer avhengig av 

nærmiljøet rundt dem, enn hva voksne er. Forskning viser at kjennetegn ved familiene og det 

sosiale miljøet til barn med SSA, ofte er relatert til negativ voksen atferd samt seksuell 

fornærmende oppførsel (Bischof, Stith, & Whitney, 1995; Blaske, Borduin, Henggeler, & 

Mann, 1989 ref fra JanusCenteret, 2016). Det sosiale miljøet, inkludert nabolaget, har vist seg 

å ha betydelig effekt på mange aspekter av ungdomsutviklingen. Dette innebærer utviklingen 

av begreper som feminisme, maskulinitet, bruk av aggresjon, kraft og aksept av atferd som 

avviker fra sosiale normer (Elliott, Wilson, Huizinga, Sampson, Elliott, & Rankin, 1996 ref 

fra JanusCenteret, 2016). Det har lenge vært akseptert innen ungdomspsykiatri og psykologi 
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at når man skal utvikle behandlingsintervensjoner for barn og ungdom, må man se 

ungdommen i sammenheng med sin familie, skole og andre sosiale miljøer som preger deres 

hverdag og livssituasjon (JanusCenteret, 2016). 

I følge Langfeldt (2000) og Barbarees & Marshall (Sammenfattet av Ward, Polasheck, Beech, 

2006), er erfaringer fra barndommen en viktig forklaring på utviklingen av skadelig 

seksualisert atferd. De hevder at man utvikler grunnleggende mellommenneskelige 

egenskaper i barndommen som er nødvendige for å kunne utvikle sunne voksne relasjoner 

generelt, men også av den seksuelle karakter. Barns tidligere negative opplevelser kan gjøre 

dem ekstra sårbare i møte med ungdomstiden og skape utfordringer slik at ungdommen ikke 

klarer å opprettholde relasjoner til kjærester eller venner. Ungdommen risikerer å bli utstøtt i 

en fase som er svært avgjørende for deres utvikling av sosial identitet. Barbaree & Marshall 

(2006) mener videre at puberteten også er en kritisk periode for tilegnelse av seksuelle 

interesser, skript og holdninger. Skript kan defineres som beskrivelse av hensiktsmessig atferd 

i en velkjent situasjon (Barbaree & Marshall (2006). 

2.2.2 Utilstrekkelig kunnskap om seksualitet 

Seksualisert skadelig atferd kan forekomme på mange ulike måter gjennom handlinger. 

Alvorlighetsgraden i atferden kommer an på omfanget, hyppigheten og intensiteten. Det er 

viktig å skille skadelig seksualisert atferd fra normal seksuell lek og utforskning i 

barndommen. Kjennetegn på normal seksuell lek og utforskning er atferd som oppstår 

spontant, er gjensidig og ikke-tvangsmessig, samt at atferden i seg selv ikke forårsaker 

negative følelser. Normal seksuell lek og utforskning hos barn og unge involverer vanligvis 

ikke avansert seksuell atferd som samleie eller oral sex. En viss grad av fokusering på 

seksuelle kroppsdeler, nysgjerrighet om seksuell oppførsel, og interesse for seksuell 

stimulering, er en normal del av barnets utvikling. Formen på denne normale interessen og 

oppførselen varierer over utvikling og tverrkulturelt (Friedrich et al., 2001 & Ingnes & Kleive 

2011 og Langfeldt 2000). Når en skal avgjøre om en seksuell atferd er upassende eller 

skadelig, er det viktig å vurdere om oppførselen er normativ eller sjelden for barnets 

utviklingsstadium. Frekvensen av atferden er også avgjørende, og om barnet reagerer på 

normal korreksjon fra voksne eller om det bare fortsetter med handlingene. For å avgjøre om 

denne oppførselen kan være skadelig for barnet og andre, er det viktig å vurdere alder, 

utviklingsforskjeller på de involverte barna, enhver bruk av makt eller tvang, tilstedeværelsen 
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av noen emosjonelle problemer og om oppførselen ser ut til å forstyrre andre barn (Langfeldt, 

2000 og Ingnes & Kleive 2011). 

I følge Kjellgren (2009) er et fellestrekk hos mange barn med SSA at de opplever å ha 

utilstrekkelig kunnskap om seksualitet generelt og seksuelle relasjoner. I hennes egen 

undersøkelse fortalte flere av hennes informanter om sin egen usikkerhet rundt kropp og sex, 

(Kjellgren, 2009). I Askland, Jensen & Moen sin rapport (2017, s. 68) understreker de 

viktigheten av at førstelinjetjenesten må snakke med barn om seksuell helse generelt på en 

aldersadekvat måte, og at det er et tema som jevnlig bør snakkes om. Dette kan i et 

forebyggende perspektiv ha gode ringvirkninger. En åpen dialog i klasserommet om seksuell 

helse, gjør det mulig å ta opp temaer knyttet til seksuelle overgrep. Da blir det mer naturlig å 

gi barn kunnskaper om sunn og usunn seksualitet, skadevirkningen av seksuelle overgrep 

samt lover og regler og konsekvensen av å bryte disse (Aasland, 2014, Bromberg & Donohue, 

2014).  I følge Ingnes & Kleive (2011) kan slik kunnskap bidra til å forebygge overgrep, eller 

sette en stopper for videre overgrep.  

2.2.3 Relasjon mellom fornærmede og den utøvende 

Det er vanlig at foreldre og andre omsorgspersoner tenker at barna deres er trygge blant kjente 

og i eget nærmiljø. Kunnskap om omfang av skadelig seksualisert atferd forstyrrer dette bilde, 

og viser til at den som forgriper seg ofte har en nær relasjon til den fornærmede. Bare de 

færreste, omkring 10 prosent som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, blir begått av 

fremmede (Ingnes & Kleive, 2011). Dette er gammel viten. Blues, Moffat & Telford skrev i 

1999 at unge utøver seksuelle overgrep mot barn eller unge de har kjennskap til fra før av. 

Kripos sine nyeste funn viser også at majoriteten av overgrepene er av et barn de har 

kjennskap til fra før av.  “Bekjentskapsvoldtekt” utgjør hele 33 prosent av 

voldtektsanmeldelser (Kripos, 2017, s 19). Videre viser forskning at den fornærmede ofte er i 

familie eller i slekt med den som utøver (Kjellgren & Wassberg, 2002). Overgrep begått av et 

søsken antas å være den hyppigste formen for seksuelle overgrep og også ofte av den 

alvorligste karakter (Ingnes & Kleive, 2011). 

2.2.4 Omsorgssvikt 
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Studier peker på at både det å vokse opp i en familie hvor foreldrene har fysiske og psykiske 

lidelser, det å være vitne til vold i familien, og det å bli direkte utsatt for vold, seksuelle 

overgrep, mishandling,og annen omsorgssvikt, kan øke risikoen for senere volds- og 

aggresjonsproblemer (Loukas, Fitzgerald, Zucker, & von Eye, 2001, Reitzel-Jaffe & Wolfe, 

2001,Bengtson et al., 2004). Kruse (2011) viser til undersøkelser hvor majoriteten av de unge 

som begår seksuelle overgrep, har vokst opp i hjem hvor familiære problemer har preget 

hverdagen. Mishandling, omsorgssvikt, vold/ og eller seksuelle overgrep samt fattigdom, kan 

være faktorer fra deres oppvekst. Slike oppvekstforhold har ført til at mange av disse barna 

har strevd sosialt, på skolen, i fritidsaktiviteter, samt følt seg ensomme og deprimerte. 

Mossige, Ainsaar & Svendsin, (2007) sine undersøkelser viser også funn på at risikoen for å 

begå seksuelle overgrep øker med antall av egne misbruks-opplevelser (Mossige, Ainsaar & 

Svendsin, 2007). Noe av forklaringen på deres atferd kan derfor ofte delvis begrunnes med 

deres oppvekstsvilkår. Barn og unge med SSA er imidlertid ikke alene om å ha en slik 

oppvekst (Ingnes & Kleive, 2011). 

Flere forskere mener at en av hovedårsakene til den skadelig seksuelle atferden kan være at 

barnet selv har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Mens enkelte forskere mener at egen 

utsatthet ikke er en fellesnevner som går igjen og at vi derfor ikke kan bruke det som en 

årsaksforklaring. Vi kan derimot ikke se helt bort i fra det, fordi undersøkelser tyder på at vi 

finner flere unge med SSA som har blitt seksuelt utsatt selv, både fysiske og psykisk. Vi 

finner også barn som blir utsatt for omsorgssvikt hvor omsorgspersoner er preget av et behov 

for å vise kontroll og viser uønsket nærhet. Her kan det være snakk om vold som brukes for å 

hevde sitt kontrollbehov men også uønsket nærhet. Uønsket nærhet kan blant annet være at et 

barn blir påtvunget klemmer over lengre tid, blir tvunget til å sitte på fanget eller annen 

nærhet som barnet selv ikke ønsker. Dette kan føre til at barnet ikke lærer å respektere andres 

grenser og intimsoner, slik som sine egne grenser og intimsoner ikke ble respektert. Her 

trenger ikke nødvendigvis overgrepet å ha noe med gjennomgående seksualitet å gjøre, men at 

barnet står i en posisjon hvor det føler seg undertrykt og dermed handler undertrykkende mot 

et annet barn (Ingnes & Kleive, 2011 & Kjellgren, 2009 & Rich, 2006).  

Med en oppvekst preget av omsorgssvikt er det større fare for å utvikle et negativt 

atferdsmønster, samt vansker med å etablere relasjoner til andre. I tillegg kan unge som har 

opplevd traumatiske hendelser ha en mulighet til å miste innsikten i hva det betyr for andre å 

bli utsatt for smerte (Kruse, 2011 & Ingnes & Birkhaug, 2017 & Rich, 2006). 
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2.2.5 Nedsatt evnenivå 

Det finnes indikatorer fra undersøkelser som viser at unge med betydelige lærevansker er 

overrepresentert blant barn og unge som er henvist for utredning og behandling (O’Callaghan, 

2004 ref i Ingnes & Kleive 2011). Ingnes og Birkhaug (2017) mener at en av årsakene til dette 

kan være deres lave kompetanse til å forstå sosiale koder. De skjønner ikke hvordan de skal 

tilegne seg gode relasjoner til et annet menneske. Ingnes & Kleive (2011) mener at det kan 

være på grunn av at hjelpeinstanser allerede har økt oppmerksomhet rettet mot dem, og at de 

ikke har utviklet strategier for å unngå å bli oppdaget. En annen årsak de legger frem kan 

være at denne gruppen unge ikke forstår konsekvensene av å bli oppdaget. Sjansen for at unge 

med utviklingshemming og store lærevansker ikke helt forstår hva de gjør og konsekvensene 

av det, er betydelig høyere enn hos andre barn og unge. Denne gruppen kan oftere være 

impulsstyrte og har dårligere mental evne til å sette seg inn i offerets situasjon (Ingnes & 

Kleive, 2011).  

Barn med nedsatt evnenivå som utøver SSA, har på lik linje med andre barn også ofte 

bakgrunn med vanskelige familieforhold. Dette innebærer at de selv kan ha blitt utsatt for 

psykisk eller fysisk overgrep eller utilstrekkelig omsorg. Samtidig føler denne gruppen seg 

oftere ensomme og at de ikke passer inn i miljøer med jevnaldrende barn. Dette fordi at de 

ofte ikke deler samme interesser, er umodne eller ikke forstår de sosiale kodene. Unge som 

ikke passer inn med jevnaldrende søker ofte felleskap med yngre barn, og som andre unge har 

også denne gruppen pubertetsutvikling og trang til å utforske egen seksualitet. Ingnes & 

Kleive (2011) presiserer videre at de tror overgrep utøvd av et barn eller unge med nedsatt 

evnenivå ofte kommer av utforskningstrang og nysgjerrighet, ikke behovet for kontroll og 

makt. De tror også at mange ikke har evnen til å forstå den fornærmedes reaksjoner og 

følelser på overgrepet (Ingnes & Kleive, 2011). 

2.2.6 Jenter med en skadelig seksuell atferd  

Lenge var samfunnet innforstått med at jenter ikke utøvde skadelig seksuell atferd. Dette vet vi 

i dag ikke er tilfelle. Derimot er temaet fortsatt vanskelig å belyse fordi det bryter med vår 

illusjon om at det kvinnelige kjønn er barnets omsorgsperson og beskytter (Ingnes & Kleive 
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2011). En av grunnene til at det kan være vanskeligere å oppdage jenter som begår seksuelle 

overgrep, er at det er mer vanlig at jenter i vårt samfunn tar på seg oppgaver innen omsorg, som 

for eksempel ved å sitte barnevakt. Jenter har i større grad enn gutter en forventning om at de 

skal finne seg et yrke innenfor omsorg. Dette gir dem anledning til å være alene med barn uten 

at det vekker mistanke, som igjen kan gi dem mulighet for en grenseoverskridende atferd uten 

at noen blir oppmerksom på det (Ingnes & Kleive 2011). 

Per i dag finnes det fortsatt lite forskning og kunnskap om jenter med SSA. Dette kan ha 

bakgrunn i at flere undersøkelser ikke har tatt høyde for at jenter kan utøve SSA. Hvis 

forskere og fagfolk ikke tar høyde for dette, kan det tenkes at hverken fornærmede eller 

overgriper ikke oppfatter det som SSA. Motsatt gjelder stereotypier om gutter, nemlig at de 

alltid nyter seksuelle handlinger og dermed ikke kan utsettes for et seksuelt overgrep fra en 

jente. Oppfatninger som dette kan ha bidratt til at jenter ikke blir oppdaget (Kjellgren, 2009; 

Kruse, 2011; Mossige & Stefansen, 2007). 

2.2.7 Sammensatte bakgrunnsfaktorer 

Barn og unge med skadelig seksualisert atferd har ofte en kompleks og sammensatt bakgrunn. 

(ref til vedlegg 5, Ingnes & Birkhaug, 2017). Et seksuelt overgrep mot et annet barn er en 

handling som har flere bakgrunnsfaktorer og karakteristika, og har ikke en ensbetydende 

årsak. Man kan imidlertid dele opp barn med SSA grovt sett i to grupper. Den første gruppen 

er barn som ofte sliter med sosiale problemer og har vanskeligheter med å skape gode 

relasjoner til sine jevnaldrende. I denne gruppen finner man mange med en familiebakgrunn 

preget av omsorgssvikt, hvor enkelte har vært mishandlet seksuelt selv.  I denne gruppen 

begås overgrepene som oftest mot mindre barn som er betydelig yngre enn dem selv, og hvor 

overgrepet innebærer lite form for grov vold eller penetrering. Offeret er ofte en gutt og i slekt 

med barnet som har utøvd SSA.. Gjerningene begås vanligvis alene og det forekommer ofte 

gjentatte overgrep (Kruse, 2011 og Mossige, Ainsaar & Svendsin, 2007). Den andre gruppen 

av SSA er de som begår seksuelle overgrep mot jevnaldrende eller barn som er yngre enn dem 

selv. Her er ofte atferden av såkalt antisosial atferd, hvor overgrepet ofte er preget av 

penetrering og vold. I motsetning til den andre gruppen blir overgrepet oftere begått sammen 

med andre, og offeret er som regel en fremmed. Den fornærmede er her som oftest en jente. I 

tillegg til å vise oss kompleksiteten som kan ligge bak disse barnas handlinger, forteller det 
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oss viktigheten av å trekke inn flere elementer i behandlingen. Dette er temaet for neste 

kapittel (Askeland & Jensen & Moen, 2017, & Kruse, 2011, Ingnes & Birkhaug, 2017). 

2.3 Sentrale dimensjoner i behandlingen 

I dette avsnittet vil noe av kunnskapsgrunnlaget for behandling av barn og unge med en 

skadelig seksualisert atferd bli belyst. Jeg vil ta utgangspunkt i mål og elementer utarbeidet av 

det nasjonale nettverket NAPN (National Adolescent Perpetrator Network), ATSA 

(Association for the Treatment of Sexual Abusers) samt JanusCenteret (Kjellgren, 2000 & 

Worling & Curwen, 2001, JanusCenteret, 2016).   

2.3.1 Sunn og usunn seksualitet 

Noe av det viktigste NAPN, ATSA og JanusCenterret fokuser på, er at samtale om sunn 

seksualitet må inn i behandlingen. Dette støtter Långström (2001) og legger til at unge med en 

skadelig seksualisert atferd ofte har store sosiale problemer og dårlige relasjoner til 

jevnaldrende. Det er derfor viktig å ha fokus på forskjellen mellom en vennerelasjon og en 

seksuell relasjon, slik at de skjønner hvor grensene går (Långström ,2001). Psykolog og 

sexolog Thore Langfeldt kaller barn som begår seksuelt krenkende handlinger for” 

ungdommer i seksuell krise” (Kruse, 2011). I følge Kjellgren (2009) sine funn, ønsket barn 

med SSA, at de kunne få mer kunnskap rundt seksualitet. Dette blir en svært viktig oppgave i 

behandlingen. Barnet er nødt til å lære seg nye sosiale og seksuelle ferdigheter for at hun eller 

han skal ha mulighet til å gå tilbake i hverdagen og utvikle nye meningsfulle relasjoner. Her 

er noen eksempler på spørsmål som behandleren kan trekke frem under en behandling: 

Hva kan du om sex? 

Hvor har du lært det du har lært? 

Hva har du gjort og hva har blitt gjort med deg? 

Hva tenker du på når du tenker på sex? 

(Evang, 2016, s 28). 

Fortell om overgrepet/overgrepene? 

Fortell om hvordan du tror det opplevdes for han/henne? 

I hvilke situasjoner kan du havne i liknende trøbbel igjen? 

Hva kan du gjøre for å forhindre å havne i trøbbel? (Evang, 2016, s 29).  

https://www.nkvts.no/ansatt/ingunn-rangul-askeland/
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Det er behandlerens oppgave å utfordre den unge på sine kognitive forvrengninger omkring 

sex og relasjoner. Målet her vil kunne være å erstatte antisosiale tanker med prososiale tanker. 

Ved å lære den unge om sex, relasjoner, hva det vil si å være kjæreste, hvor intimgrensen går 

til andre, hva som er et sunt forhold til porno, hva som er lov og hva som ikke er lov i forhold 

til sex, grenser og lyst (Kjellgren, 2009 & Långström, 2001 & Evang, 2016). 

2.3.2 Empati og respekt 

Empati og respekt vil være to viktige nøkkelord i all behandling for å kunne skape en god 

relasjon og tillit mellom behandleren og mottakeren. Dette vil være spesielt viktig i møte med 

unge som har begått seksuelle overgrep. Disse ungdommene har ofte begrensede erfaringer 

med relasjoner bygget på gjensidig respekt. Det kan være vanskelig for en behandler å møte 

barn med SSA med en slik holdning, når en vet at grove overgrep kan ha blitt begått. Derfor 

er det en forutsetning, og helt avgjørende for det videre arbeidet, at et gjensidig tillitsforhold 

blir skapt mellom partene. Ved å bli møtt med respekt og empati, er det større sjanse for at 

den unge klarer å bli med i arbeidet om å endre tankemønsteret sitt. De vil oppleve at de 

møter noen som vil dem vel.  

Disse ungdommene sliter ofte med å skape og opprettholde gode relasjoner, og de har derfor 

behov for veiledning og gode rollemodeller. Behandleren kan være den gode rollemodellen 

for hvordan man skal møte andre mennesker. (Kjellgren, 2000). I forhold til empati vil det 

være nødvendig for behandleren å få vite noe om den unges følelser og tanker overfor den 

fornærmede. Her fokuseres det på om den unge skjønner hva den har påført og hva slags 

innvirkning overgrepet har gjort på den fornærmede, samt hvordan han/hun kan gjøre opp for 

sine handlinger (Ingnes & Kleive 2011 & Nyman, Risberg & Svensson, 2001). Hvis den unge 

ikke viser noe empati overfor den fornærmede, kan dette ses på som en primitiv, - men og 

naturlig forsvarsmekanisme (Nyman, Risberg & Svensson, 2001). Benektingen av den 

fornærmedes påkjenninger er et tegn på en slags overlevelsestilstand for den unge. Empatien 

som behandleren viser den unge, vil kunne utvikle og bidra til en økt forståelse for hva 

nettopp empati overfor andre mennesker er for noe. En gradvis prosess fra benekting til økt 

forståelse av empati kan utvikle seg ved å gå gjennom den unges forståelsesevne. Dette kan 

bidra til at den unge vil utvikle empati overfor seg selv og alt den har vært utsatt for 

(Kjellgren 2000).  
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2.3.3 Forbedre selvbilde 

Majoriteten av barn og unge med skadelig seksualisert atferd har et negativt selvbilde. Igjen 

kan mangelen på gode rollemodeller i livet være en medvirkende årsak til den dårlige 

selvtilliten og selvbilde (Ingnes & Kleive 2011 & Nyman, Risberg & Svensson, 2001). 

Samtaler rundt den unges selvbilde og selvfølelse kan være vanskelig å snakke om. Den unge 

presenterer ofte et ønsket og idealisert bilde av seg selv. Grunnlaget i samtaler om selvbilde 

og selvfølelse i behandlingen blir å fremstille forskjellene mellom det idealiserte og det reelle 

bilde av den unge, og å fremheve han eller hennes gode egenskaper. Det kan være gunstig å 

speile det den unge uttaler, slik at den unge selv kan forstå sine egne følelser og tanker rundt 

sitt selvbilde. En lav selvfølelse knyttet til stressfylte opplevelser og situasjoner i den unges 

liv, kan føre til mye frustrasjon og skuffelser (Nyman, Risberg & Svensson, 2001, Långstrom 

2001). I behandlingen blir det avgjørende å legge til rette for at den unge klarer å se en 

sammenheng mellom disse faktorene slik at hun/han får en forståelse av dynamikken rundt 

den skadelig seksualiserte atferden (Nyman, Risberg & Svensson, 2001).  

2.3.4 Pornografi 

En tverrsnittstudie gjort i Italia, undersøkte 804 ungdommer i alderen 14 til 19 år. I denne 

undersøkelsen fant de en signifikant sammenheng mellom overgrepsatferd og hvor ofte de så 

på pornografi (Bonino, Ciairano, Rabaglietti, Cattelino, 2006). Kjellgren, 2010 viser til 

lignende resultat i en svensk skolebasert befolkningsstudie (Kjellgren et.al, 2010). I en 

amerikansk studie, viste derimot resultatene at de ikke fant noen sammenheng mellom bruk 

av pornografi og utvikling av negative kjønns- holdninger hos de unge. (Brown & L`Engle, 

2009). I følge Allen, D’Alessio & Emmers, (2000) viser studier indikasjoner på at bruk av 

pornografi ikke fører til skadelig seksuell atferd hos de fleste ungdommer (Allen, D’Alessio 

& Emmers, 2000). Hawkes, Jenkins & Vizard, (1997) viser imidlertid til at voldelig 

pornografi ser ut til å øke risikoen av seksuell aggresjon sammenlignet med ikke voldelig 

pornografi (Hawkes, Jenkins & Vizard, 1997). Seksuell aggresjon kan igjen fremme til 

holdninger som støtter overgrep (Seto et al., 2001). 

2.3.5 Gjenopprettende samtale 
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“Mediation” er et terapeutisk møte mellom fornærmede og den som har begått et seksuelt 

overgrep. Et dansk senter med navn JanusCenteret har noen ganger et slikt gjenforenings 

møte som en del av sin behandling. JanusCenteret er et behandlingssenter som var tidlig ute 

med et behandlingstilbud til barn og unge med SSA. Senteret er godt kjent i fagmiljøet og har 

tiltro fra flere hold. Det primære fokuset i et slikt møte er at den fornærmede skal motta en 

autentisk unnskyldning og få en bekreftelse og anerkjenning for at overgrepet fant sted. Ofte 

føler den fornærmede skyld for det som har hendt. Formålet med en unnskyldning er å lette 

den fornærmede for skyld og lidelse. Her er tanken at hemmeligheten oppheves og at det på 

sikt kan (i enkelte saker) gjenetableres tillit mellom de involverte partene samt redusere 

spenningsfeltet. Før slike møter skal begge parter øve på hva de bør si og ikke si. Under møtet 

får den fornærmede lov til å stille spørsmål til den som har begått den skadelig seksualiserte 

atferden. Et annet viktig formål er at det blir laget avtaler om hvordan den fornærmede og den 

unge med SSA, skal reagere om de treffer på hverandre. Dette kan blant annet være hvordan 

de forholder seg til hverandre hvis de møtes i skolegården, på fest eller i butikken. 

Et slikt møte kan ha stor betydning for den fornærmede part. Den som opptrådde 

grensestridene tar på seg ansvaret for sine handlinger. Barnet som har utøvd SSA kan dermed 

bidra i en helingsprosess for både den fornærmede og dens familie. JanusCenteret (2016) 

mener at et slikt møte videre kan øke muligheten for at barnet med SSA får en innsikt i 

skadevirkningene av sin atferd. Dermed kan det være et første skritt mot veien for 

rehabilitering av eventuell relasjon og tillit om den fornærmede ønsker dette. Videre fokuseres 

det også på hvilke påkjenninger sekundære parter har blitt utsatt for. Metoden vil prøve å vise 

en forståelse og anerkjennelse til både familiemedlemmer og venner av den fornærmede samt 

barnet med SSA. Særlig i saker med søskenincest representerer metoden en potensielt 

gjenopprettende fremtidig relasjon (JanusCenteret, 2016).  

2.4 Kompetanse og ressurser 

I en rapport fra NKVTS (2016) kommer det frem at det er store hull i kompetansen til 

fagfolkene som har ansvaret for oppfølgingen av barn med SSA. Fagfolkene ga uttrykk for å 

ha kompetanse om behandling av barn som har opplevd seksuelle overgrep, men ikke 

kompetanse om barn som utøver skadelig seksuell atferd. I samme studie kommer det frem at 

fire av fem opplever at de ikke, eller bare delvis, får gitt den behandlingen de ønsker (Holt, 

mfl. 2016, Askeland & Jensen & Moen, 2017). Behandlere av barn med SSA etterlyste mer 

https://www.nkvts.no/ansatt/ingunn-rangul-askeland/
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kapasitet og ressurser samt bedre oppfølging og samarbeid med andre instanser. De uttrykte at 

tiden ikke strakk til, og at de derfor ønsket seg flere ansatte til å fordele sakene på. Samtidig 

etterlyste de fagfolk med kompetanse på temaet, særlig i BUP, skole og barnevernet; herunder 

kommer kompetanse om vurdering av behandlingsbehov, vurdering av risiko for gjentagelse 

samt sikkerhetsvurderinger.  

Et anbefalt verktøy er «Trafikklyset» (Hegge, 2016 ref Askeland & Jensen & Moen, 2017). 

Verktøyet kategoriserer seksuell atferd som grønn, gul eller rød, og her kan fagpersoner på 

tvers av ulike miljøer arbeide med de samme standardiserte kriteriene når det fattes 

beslutninger. Grønn atferd: reflekterer trygg og sunn seksuell utvikling. Gul atferd: er atferd 

som muligens kan ligge utenfor en trygg og sunn utvikling. Rød atferd: faller utenfor en trygg 

og sunn atferd. For å vurdere risiko og gjentakelsesfare benyttes ofte kartleggingsverktøyet 

ERASOR (Estimate Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivicm). I nyere tid har AIM 2 

(Assessment Intervention Moving on) blitt utviklet og er per i dag det mest oppdaterte 

verktøyet. Det er et empirisk kunnskapsbasert verktøy for både risikovurdering, utredning og 

behandling av barn og ungdom som er sterkt mistenkt for, eller har utøvd skadelig eller 

problematisk seksuell atferd. Disse manualene bør kombineres med en bred klinisk vurdering 

(Søftestad og Andersen 2014, Worling & Curwen, 2001, Ingnes & Kleive, 2011). Slik 

kartlegging og bruk av manualene krever opplæring og kompetanse. Ingnes og Kleive (2011) 

problematiserer at kompetansen om barn med SSA ofte er knyttet til enkeltpersoner og lett 

kan bli” personavhengig, usikker og tilfeldig.”, noe de anser som klart uheldig. (2011:74). 

Disse behandlingsmetodene som ble presentert er basert på empirisk forskning, og de er 

anbefalt for målgruppen. Gode behandlingsmetoder kan øke sannsynligheten for å sikre 

kvalitet i behandlingstilbudet, men kan imidlertid ikke alene sikre god faglig praksis 

(Askeland & Jensen & Moen, 2017). I følge Holmén, (2009) bør behandleren kombinere bruk 

av en metode sammen med kunnskap om pasientens verdier, egenskaper og kontekst i 

behandlingen. Holmen (2009) mener at et godt behandlingstilbud skal være forankret både i 

forskning, praksis og i klientens eget utgangspunkt.  

I følge NKVTS (2017) sin rapport, har Norge ikke lykkes med å etablere offentlige 

landsdekkende strukturer, for å sikre likeverdig behandling til barn og unge med SSA. Deres 

resultater viste at det var stor forskjell på hva kommunene kunne tilby av ressurser og 

kompetanse innen dette området; og hvilken hjelp barn med SSA fikk, var avhengig av hvor 

du bodde i landet. Et funn fra NKVTS rapport (2017) var at flere av klinikkene og 
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institusjonene avslo eller henviste saker videre, uten at hovedgrunnen var mangel på ressurser 

og kompetanse (Askeland & Jensen & Moen, 2017). 

Tabellen under viser årsakene til hvorfor enheter avslår eller henviser videre saker der barn 

har uønsket seksuell atferd. 

Problemene som beskrives i henvisningen faller utenfor rett til helsehjelp hos oss 16 (25,4%) 

Barnets bo- og omsorgssituasjon er for ustabil 3 (4,8%)  

Vurdert at barnet ikke har behov for behandlingen 3 (4,8%)  

Behandling er ikke forsvarlig av hensyn til sikkerhet/ivaretakelse av barnet 1 (1,6% )  

Ikke kapasitet 5 (7,9%)  

Mangler kompetanse på denne typen problematikk 3 (4,8%) 

Andre grunner 8 (12,7%)  

Ikke aktuelt, tar imot alle 24 (38,1%)    

Total 63 (100) (Askeland & Jensen & Moen, 2017)  

Den nest største andelen svarte at det skadelig seksuelle atferden som ble beskrevet, falt 

utenfor rett til helsehjelp hos denne klinikken eller institusjonen (Askeland & Jensen & Moen, 

2017). Hvem har da så ansvaret? Har ikke barn med SSA rett på helsehjelp fra disse 

klinikkene eller institusjonene? 

2.4.1 Ledelsen av spesialhelsetjenesten 

Det er ledelsen som setter prioriteringene for arbeidet og velger hva de ansatte skal fokusere 

på (Thompson, 2011).” Ledelse er ethvert forsøk på å påvirke atferden til et individ eller en 

gruppe slik at man oppnår resultater” (Hersey og Blanchards, 1988, ref i Thompson, 

2011:36). I følge Aasland (2015) har fagfolk som jobber med barn og unge for liten kunnskap 

om seksualitet. Hun mener at personalgrupper bør kurses og få tilgang til stoff og litteratur 

som omhandler barns seksualitet og seksuelle uttrykk. På den måten vil ansatte kunne utvikle 

sin forståelse og kunnskap i fellesskap (Aasland, 2015).  Høst (2011) lister opp en rekke 

kategorier som har til hensikt å belyse viktige sider av god ledelse. Blant annet at ledelsen bør 

gå foran som et godt eksempel, inspirere, klargjøre roller, samle og spre informasjon, utvikle 

og endre og til slutt å få til samhandling. Når NKVTS (2017) kartlegging av kompetanse om 

temaet viser til nedslående resultater, kan det se ut som at ledelsen i barne- og ungdoms-

psykiatrien og andre gjeldende instanser innenfor psykisk helse har en jobb å gjøre i forhold 

https://www.nkvts.no/ansatt/ingunn-rangul-askeland/
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til deres prioriteringer (Askeland & Jensen & Moen, 2017). Med det sagt, er det ikke enkelte 

instanser eller enheter som skal sitte med alt ansvaret selv. Ansvaret og arbeidet bør fordeles 

til ulike arenaer hvor barnet befinner seg (Ingnes & Kleive, 2011).  

2.5 Tverrfaglig samarbeid 

Etter at en overgreps-handling har skjedd, er det flere som blir berørt enn bare den 

fornærmede og barnet som har utøvd SSA. Det er sterke følelser i sving, og det er lett å la seg 

rive med av disse følelsene. Dermed er det lett å miste oversikten over hvilke aktører som skal 

kobles inn (Ingnes & Kleive 2011). I følge NKVTS siste rapport fra 2017 har flere behandlere 

av barn med SSA, uttalt at dette er en heterogen gruppe med sammensatte behov. Dette 

innebærer at det er nødvendig å jobbe på flere plan med ulike instanser (Askeland & Jensen & 

Moen, 2017). Etter at man har sikret trygghet og sikkerhet rundt den fornærmede og barnet 

med SSA, er det vanlig å kalle inn til et samrådsmøte. Samråd er et begrep som ofte brukes 

om samarbeidsmøter i saker hvor det har blitt begått et overgrep av et ungt menneske. Et slikt 

samråd bør bli holdt i løpet av få dager etter at overgrepet ble begått, slik at alle parter får en 

felles forståelse for hva som skal skje videre. Det er viktig at ikke en instans sitter med hele 

ansvaret. På dette samrådsmøte bør det være representanter tilstede fra barnevernet, den 

instansen som meldte ifra om overgrepet, skolen, den lokale BUP, politiet, foreldre eller 

foresatte og representant fra Statens Barnehus. Under et slikt møte legges det til rette for å 

etablere en forståelse for alvorlighetsgraden i saken, samt at møteleder fordeler 

arbeidsoppgaver på de enkelte aktørene som er tilstede. En kan også vurdere om eventuelt 

fastlege, helsesøster, PPT og barnet med SSA selv skal være til stede. Det er viktig at barnet 

med SSA også får del i hvilke planer og tiltak som blir lagt, men det må ikke ødelegge for 

politiets etterforskning (Ingnes & Kleive, 2011, Kleive 2017). Møtelederen har ansvaret for å 

avtale et oppfølgingsmøte, ca innenfor 3 uker, for å sikre at alle har gjort sin del av arbeidet 

og drøfte veien videre. Det er viktig at de foresatte blir involvert i all det tverrfaglige 

samarbeidet (Ingnes og Kleive 2011, Søftestad 2005, (Caffaro og Conn-Caffaro, 2005, 

McNevin 2010, McVeigh 2003). 

2.6 Tilbakefall etter behandling 
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Studier gjort på gjentakelsesfare hos unge overgripere viser varierende resultater, alt i fra 0 % 

til 30 % hos unge utøvende (Worling & Långström, 2003). Flere tidligere studier på 

tilbakefall er blitt gjort på bakgrunn av korte oppfølgingsperioder, og det vil derfor være 

vanskelig å si noe om resultatets validitet (Långström, et al., 2015).  I studier som er gjort ved 

lengre behandlingstilbud viser samtlige resultater på at tilbakefallet ligger mellom 10-15 % 

(Kripos, 2017). I en meta-analyse gjort av Reitzel og Carbonell (2006) sammenlignet de en 

gruppe som mottok spesifikk behandling og en gruppe som avbrøt eller ikke mottok 

behandling. Resultat av denne studien viste at unge med SSA som mottok en overgreps 

spesifikk behandling, hadde en gjentakelsesfare på 7,4 %, mens den andre gruppen hadde en 

gjentakelsefare på 18,9%. Kripos (2017) har også utført en undersøkelse på tilbakefall, hvor 

de tok for seg variasjonen av hjelpebehov og risiko av en gruppe anmeldte for SSA. Her målte 

de forekomsten av ulike risikofaktorer. Resultatet viste at en betydelig minoritet av de 

anmeldte fikk tilbakefall etter endt behandling. Kripos påpeker imidlertid at det likevel finnes 

en undergruppe med risiko for å begå nye seksuallovbrudd og at disse bør fanges opp og få et 

tilbud om hjelp. Tilbakefallsraten viste at den var høyere blant de anmeldte som begikk sitt 

første seksuelle overgrep i ung alder (Kripos, 2017). Andrade og Vincent, (2006) (ref i 

Søftestad & Andersen, 2014) og Kjellgren (2009) viser til funn hvor en stor andel av voksne 

overgripere begikk sine første kriminelle handlinger i tidlig tenåringsalder.   Dette viser at 

tidlig innsats (om mulig) bør settes inn. I det følgende og siste kapittelet vil jeg ta for meg 

barns rettigheter til god psykisk helse og seksuell helse.  

2.7 Retten på god psykisk helse og god seksuell 

helse 

 Hva god seksuell helse er, vil være forskjellig fra person til person. WHO definerer god 

seksuell helse som følgende: 

Opplevelsen av god seksuell helse er vesentlig for utvikling av identitet og personlighet(..) 

Tilnærming til seksualitet og seksuelle relasjoner må møtes med positiv og respektfull 

holdning fra hjelperen. For individet betyr det å ha rom for behagelige og trygge seksuelle 

erfaringer, uten tvang, diskriminering og vold. For at seksuell helse skal oppnås og 

vedlikeholdes, må de seksuelle rettighetene til alle mennesker respekteres, beskyttes og være 

oppfylt (WHO, 2010 s. 3). 
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Både i veiledere for WHO og Helsedirektoratet legges det vekt på at betydningen av god 

psykisk helse har en klar sammenheng med god seksuell helse. Å samtale om god seksuell 

helse er noe behandlere bør ta på alvor. Ved å fremme det positive ved sunn seksualitet kan en 

bidra til en god utvikling hos individet. Veilederne understreker at en kan redusere utfall av 

negativ seksuell helse om undervisning blir gitt på en adekvat og tilpasset måte for barn og 

ungdom i utvikling, med tanke på alder, kjønn og modenhet (WHO, 2010 og 

Helsedirektoratet, 2010, Helsedirektoratet 2018a, Helsedirektoratet, 2018b ). Også ifølge 

Aasland (2015) er det viktig å hjelpe ungdommen til å finne sin seksualitet og et seksuelt 

språk på egne premisser. Hun mener videre at også voksne må hjelpe ungdommen til å sette 

egne grenser for hva god seksuell helse er (Aasland, 2015). 

“Når barn og unge får utvikle et godt og trygt forhold til kroppen sin og dens funksjoner, slik 

at de kan akseptere sitt eget og andres følelsesliv uten unødvendige hemninger, har de god 

mulighet til å glede seg, bli dyktige til å leve sitt eget liv” (Aasland, 2015 s.21). 

Det kan være vesentlig for den enkelte at helsevesenet kartlegger seksuell helse slik at 

personen føler at den blir sett på som et helhetlig menneske. Hvis en ikke blir sett og akseptert 

for hvem en er, kan det starte en negativ prosess hvor destruktive tanker og atferd kan oppstå 

(Angeltvedt, 2007 og Aasland, 2015). I Helsedirektoratets veileder om rettigheter til god 

psykisk helse for barn og unge mellom 0-18 år, finner vi hva de har krav på. Her kommer det 

frem blant annet om retten til øyeblikkelig hjelp som lyder slik: Dersom tilstanden din er 

livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få hjelp fra helsetjenesten med én gang 

(øyeblikkelig hjelp) (Straffelov §2-1 b § 2017, Helsedirektoratet, 2018a, Helsedirektoratet, 

2018b). 

Barn med SSA står i fare for både å skade seg selv og andre barn, og har på lik linje med 

andre barn, rett på god psykisk helse og god seksuell helse. I loven om spesialhelsetjenesten 

er formålet følgende: 1. fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og 

funksjonshemning 2. bidra til å sikre tjeneste-tilbudets kvalitet 3. bidra til et likeverdig 

tjenestetilbud 4. bidra til at ressursene utnyttes best mulig 5. bidra til at tjenestetilbudet blir 

tilpasset pasientenes behov, og 6. bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasientene 

(Straffelov §1-1, 2009).  
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3  Metode  

Jeg har valgt en hermeneutisk og fenomenologisk inspirert tilnærming til prosjektet og vil i 

første del av kapittel 3 ta for meg vitenskapsteoretiske betraktninger knyttet til dette. Neste 

avsnitt tar for seg bearbeiding og analyse. Videre redegjør jeg for mitt valg av metode, for så 

å reflektere rundt reliabilitet og validitet knyttet til undersøkelsen. I siste del av avsnittet gjør  

jeg rede for ulike etiske betraktninger jeg har gjort meg i løpet av prosessen samt hvordan 

etiske hensyn spiller en viktig rolle i valg av utforming av undersøkelsen.  

3.1 Vitenskapsteoretisk bakgrunn 

3.1.1  Hermeneutikk 

Hermeneutikk er læren om tolkning av tekster (Kvale & Brinkmann, 2015). I arbeid med 

teksten leter man etter en dypere meningsinnhold enn det som umiddelbart oppfattes. Ved å 

oppnå dette må budskapet settes inn i en større helhet. Et grunnleggende prinsipp i en slik 

tolkningsprosess er at hver enkelt del sees ut fra helheten, og helheten forstås ut i fra den 

enkelte del. Dette er en kontinuerlig prosess hvor forskeren veksler mellom helhet og deler. 

Dette kalles for den hermeneutiske sirkel og innebærer at det ikke er en gitt start eller slutt for 

en tolkningsprosess (Dalen, 2011, Thagaard, 2009, Kvale & Brinkmann, 2010). I en slik 

tilnærming skal analysen av deler av teksten belyse helheten av teksten, samtidig som den 

påvirker forståelsen av delene (Thagaard, 2009, Dalen, 2013). For meg innebar dette å dele 

opp datamaterialet i ulike kategorier som jeg sammenlignet og så i forhold til helheten igjen. I 

forhold til temaer laget jeg: kompetanse og ressurser, informantenes forståelse av barna, 

elementer som kan bidra til reduksjon av skadelig atferd, tanker og refleksjoner om 

behandlingsmanualer, erfaringer og refleksjoner om tverrfagligsamarbeid, ønskede endringer i 

behandlingstilbudet. Den meningen jeg fant innenfor de ulike kategoriene påvirket igjen mitt 

helhetlige bilde (Postholm, 2010 Thagaard, 2013). Hele forskningsprosessen kan også ifølge 

Postholm (2010) sees på som en hermeneutisk spiral hvor datamaterialet og teori utøver 

gjensidig påvirkning av hverandre. Innenfor hermeneutikken står for-forståelsen sentralt, som 

innebærer vår egen oppfatning, forventninger og teoretiske bakgrunn. For-forståelsen til 

forskeren vil kunne prege analysen, avgjørelser samt konklusjoner. Derfor er det viktig at 



27 

 

forskeren reflekterer rundt sine egne forutsetninger i forhold til temaet (Kvernbekk, 2002, 

Kvale & Brinkmann, 2010). En forskerrolle bør være så nøytral som mulig, selv om en mer 

eller mindre alltid vil kunne trekke inn sin egen for-forståelse eller fortolke andres utsagn. 

Ledende spørsmål eller kroppsspråk kan påvirke en informant til å endre på deres svar. Et 

eksempel er om informanten sier «Jeg er ikke fornøyd med samarbeidet med barnevernet». 

Intervjueren kan følge opp kommentaren og spørre: «Fordi de ikke tar del i ansvaret?» og da 

få et «Ja» til svar.  Informanten ble muligens uten å tenke seg om forledet til å svare ja.  

Intervjueren kan heller følge opp kommentaren med å svare «Hvorfor er du ikke fornøyd med 

samarbeidet med barnevernet?», og invitere informanten til å fortelle mer om situasjonen. 

Ofte kan man ved enkle endringer få et mer utfyllende og ikke-ledende svar (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s.167). 

Jeg hadde kjennskap til noen av mine informanter før jeg intervjuet dem, samtidig var jeg 

også preget av NKVTS (2017) sin rapport før jeg startet min undersøkelse (Askeland & 

Jensen & Moen, 2017). Som Dalen (2013) påpeker, kan det være positivt å ha kjennskap til 

fenomenet som studeres, men det kan også gjøre en blind for enkelte sider ved et fenomen og 

dermed å forme ens syn uten av forskeren er det bevisst. I mitt tilfelle kan det ha bidratt til 

hvilke spørsmål jeg utarbeidet og hvordan jeg tolket datamaterialet. Angående spørsmålene 

kan det ha bidratt til at jeg ikke stilte utdypende spørsmål ved fenomener jeg tok for gitt. På 

den annen side har jeg ingen formell kompetanse om klinisk arbeid i møte med barn og unge 

med en skadelig seksuell atferd. På dette området har jeg tilegnet meg kunnskap om hvilke 

områder det har vært viktig å fokusere på ved å lese aktuell litteratur (Dalen, 2011).  

3.1.2  Fenomenologi  

Fenomenologi kommer av det greske ordet “phainomenon”, som betyr det som viser seg, og 

ordet “logi” som betyr læren om. Fenomenologi handler om vår virkelighet slik vi erfarer den, 

hvor den subjektive opplevelsen står sentralt (Jacobsen, Tanggard & Brinkmann, 2010). 

Kvale og Brinkmann hevder at fenomenologi handler om “en interesse for å forstå sosiale 

fenomener ut fra aktørenes egne perspektiver og beskrive verden slik den oppleves av 

informantene” (Kvale og Brinkmann, 2012, s 45). Et overordnet mål for fenomenologiske 

studier er å beskrive fellestrekk ved erfaringene informantene uttrykker. På bakgrunn av 

informantenes erfaringer kan en utvikle en generell forståelse av det man vil undersøke 

(Thagaard, 2013). I denne undersøkelsen ønsker jeg å få en forståelse av informantenes 
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erfaringer og opplevelser knyttet til fenomenet som studeres. Ifølge Postholm (2010) er det 

gjennom samtale man på best mulig måte kan innhente slik informasjon. I en slik samtale er 

det ekstra viktig at forskeren er bevisst sine egne refleksjoner og tanker rundt fenomenet, da 

målet i tilnærmingen er å innhente fordomsfrie beskrivelser (Kvale & Brinkmann, 2015).  

Som nevnt over, falt valget på en hermeneutisk og en fenomenologisk tilnærming til 

prosjektet. Dette å innebære at aktørperspektivet, fenomenologisk tilnærming, blir fortolket 

inn i et teoretisk perspektiv, hermeneutisk analyse. Disse tilnærmingene setter videre 

premisser for forskningsprosessen, samt er mest forenlig med en kvalitativ metode (Befring, 

2007).  

3.2 Valg av metode og gjennomføring av 

datainnsamling  

3.2.1 Kvalitativ metode 

For å belyse min problemstilling har jeg valgt en kvalitativ tilnærming. Det er vanlig i 

forskningssammenheng å skille mellom kvantitativ og kvalitativ tilnærming (Befring, 2007). I 

kvalitativ metode fremskaffes data i form av tekst hvor en undersøker få tilfeller. Forskeren 

ønsker å gå i dybden for å finne refleksjoner, erfaringer og meninger fra informantene 

(Fossaskåret, 1997, ref Dalen 2013). I følge Thagaard ligger grunnlaget for den kvalitative 

metoden i at den sosiale verden konstrueres gjennom menneskets handlinger. Forskeren har et 

ønske om å utvikle en forståelse av fenomener som er knyttet til personer og situasjoner i 

deres livssituasjon (Thagaard, 2009). Hvert individ er i sentrum av sin egen verden, samtidig 

som de er en del av en større helhet, og målet for forskningen er å få fram den enkelte 

informants perspektiv (Christoffersen & Johannessen, 2012, s.15). 

Dette innebærer å få en dypere innsikt i hvordan mennesker opplever og forholder seg til sin 

sosiale virkelighet. “Livsverden” er et begrep som ofte brukes for å belyse denne 

dimensjonen. Begrepet omfatter personens opplevelse av sin egen hverdag, samt hvordan 

vedkommende forholder seg til den (Kvale & Brinkmann, 2010). I følge Dalen (2013) er det 

kvalitative forskningsintervjuet særs godt egnet til å få et innblikk i informantenes tanker og 

opplevelser. I denne oppgaven er det nettopp klinikernes tanker og erfaringer knyttet til 
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behandling av barn og unge med en skadelig seksualisert atferd jeg ønsker å få innsikt i.  På 

bakgrunn av innsamlet informasjon fra informantene, ønsker jeg å finne fellesnevnere og 

nøkkelbegreper fra datamaterialet som igjen kan gi en forståelse av informantenes erfaringer 

og kunnskap. Den valgte metoden for datainnsamling ble intervjuer med seks informanter. 

Datamaterialet er analysert ut fra de valgte fellesnevnere eller nøkkelbegreper som ble 

gjeldende etter å ha gjennomgått forskningsspørsmålene og problemstillingen (Ringdal, 2012, 

Thagaard, 2009).  

3.2.2 Semistrukturert intervju  

I dette prosjektet har jeg valgt en kvalitativ tilnærming med semistrukturert intervju som 

metode. Målet med et intervju er å gå i dybden av informantenes opplevelser og erfaringer.  

Spørsmålene er lagt opp slik at deres perspektiver og synspunkter rundt oppgavens 

problemstilling kommer frem (Thagaard, 2013). Valget falt på semistrukturerte intervju med 

tanke på mulighetene som ligger i denne formen, både for den som intervjuer og informanten. 

Dalen (2013) påpeker at “ved slike intervjuer er samtalene fokusert mot bestemte temaer som 

forskeren har valgt ut på forhånd” (Dalen, 2011, s.26). Muligheter i denne intervjuformen 

ligger derfor i støtten til intervjuerens forhånds-valgte spørsmål, samtidig som intervjueren 

står friere til å utforme nye spørsmål dynamisk i prosessen. Når intervjuet er grunnleggende 

semistrukturert, vil det derfor kunne gi mer rom for mer personlige og omfattende svar. Dette 

kan også gjøre det lettere for informanten å snakke fritt. Når oppgaven omhandler et så 

alvorlig tema er det viktig å være ydmyk og undrende i intervjuprosessene, og spesielt i møte 

med informantene. Av den grunn utviste jeg en bevisst nysgjerrighet, som omhandler åpenhet 

for nye og uventede fenomener under intervjuene (Kvale & Brinkmann, 2015). En svakhet 

med valg av intervju er at det er en sjanse for at informantene ville gitt andre svar ved en 

annen form for undersøkelse. For eksempel i en kvantitativ metode med en 

spørreundersøkelse. Likevel ser jeg en større verdi i å velge kvalitativ metode, da jeg får møtt 

informantene i dialog, og observert deres non-verbale kommunikasjon under møtet. 

3.2.3 Intervjuguide  

Før intervjuene utarbeidet jeg en intervjuguide, som er en liste over generelle spørsmål som 

skal gjennomgås i løpet av intervjuet (ref. vedlegg 3 med intervjuguide). Intervjuguiden ble 

sendt ut på forhånd til hver enkelt informant. Jeg opplevde dette som gunstig fordi 
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informantene stilte forberedt og kunne dermed gi mer utdypende svar. Jeg forsøkte bevisst å 

stille spørsmål som gjorde det mulig for dem å svare ut i fra hvordan de selv oppfattet 

spørsmålet. Min intensjon her var å kunne stille relevante oppfølgingsspørsmål innenfor hvert 

tema.  

I forkant av intervjuene hadde jeg et møte med veilederen min hvor vi drøftet hva jeg ønsket å 

finne ut av, samt formulering av spørsmål.  Jeg hadde et prøveintervju for å bli mer sikker i 

rollen som intervjuer, for å teste intervjuguiden og for å bli kjent med det tekniske utstyret. 

Dalen (2013) mener at et slikt prøveintervju er med på å kvalitetssikre undersøkelsen. 

Tilbakemeldingene fra veileder gjorde meg sikker på spørsmålene og gav meg en følelse av 

kontroll over situasjonen om min rolle som intervjuer. 

3.2.4 Utvalg 

For å sikre at et utvalg gjør seg egnet som informanter i kvalitative intervjuer, er det en 

hovedregel som sier at man velger informanter som av ulike grunner vil kunne uttale seg på 

en reflektert måte om det aktuelle temaet (Tjora, 2012). Det er viktig å få tak i egnede 

informanter som kan være med å belyse prosjektets formål og problemstilling mener Dalen 

(2013). Utvalget kan enten være teoretiske eller strategiske (Dalen, 2013). Mine informanter 

var strategisk valgt ut, ved at jeg så etter informanter som hadde bestemte kriterier. Jeg ønsket 

at alle informantene mine hadde en klinisk bakgrunn og hadde erfaring fra flere behandlinger 

av barn med SSA. Ved en slik utvelgelse kunne jeg sikre meg data fra informantene om hva 

de anså som viktig i behandlingen. Informantene ville mest sannsynlig på forhånd ha 

reflektert over ulike sider ved temaet, og gjort seg opp tanker om hva de synes har fungert 

eller ikke fungert i behandlingen.  Da kunne jeg etter intervjuene trekke ut fellesnevnere på 

hva som tyder på god kvalitet i behandlingen (Tjora, 2012). 

Presentasjon av informantene 

Utvalget består av seks klinikere, hvor tre var fra Statens Barnehus, en fra et ressurssenter og 

to fra enheter som arbeidet med barna. Grunnet smalt arbeidsmiljø velger jeg å ikke oppgi 

mer spesifikt arbeidssted. Dette er for å skjerme og ivareta mine informanter som er satt 

sammen av fire kvinner og to menn.  Felles for dem alle er en bred og lang utdanning 

innenfor ulike områder, blant annet sosionom, sexologi, barnevernspedagogikk, psykologi, 
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kognitiv atferdsterapi, traumeforståelse og psykoterapi. Alle har jobbet med behandling av 

barn med SSA og har en klinisk tittel.  

3.2.5 Gjennomføringen av intervjuene  

De fleste av intervjuene ble gjennomført på informantenes arbeidssted. Ett ble gjort i et 

møterom på Høgskolen i Oslo og Akershus og ett på et møterom i RVTS-Ø sine lokaler i 

Oslo. Intervjuene ble gjennomført i perioden januar til februar, og et i april 2018. Før 

intervjuene forsikret jeg meg om at alle informantene var innforstått med undersøkelsens 

hensikt, taushetsplikt, anonymisering samt at informantene etter eget ønske kunne velge å 

trekke seg fra studie når som helst. Deretter ble samtykkeskrivet undertegnet. Jeg opplevde at 

informantene mine kom med utfyllende beskrivelser og hadde mange refleksjoner og tanker 

de ville dele. De svarte grundig på hvert spørsmål og tok seg mer tid enn jeg hadde spurt om i 

informasjonsskrivet.   

Min rolle under intervjuene vekslet mellom å stille åpne spørsmål hvor informantene kunne 

beskrive sine egne opplevelser, og å stille spørsmål som var mer lukkede for å få bekreftet 

eller avkreftet noe (Kvale og Brinkmann, 2012). Kvale og Brinkmann (2012) understreker at 

man ofte under intervju kan oppleve å ikke få de svarene man forventer. Videre hevder de at 

mange kan oppfatte spørsmålene forskjellig og derfor vil standardiserte spørsmål ikke gi 

standardiserte svar. I noen tilfeller tok jeg opp igjen det min informant hadde sagt, for å 

forsikre meg om at jeg forstod svaret deres riktig. Jeg ba også om utdypende svar for å bedre 

min forståelse. 

Jeg følte selv at intervjuene gikk bra og at jeg fikk god kontakt med informantene. I etterkant 

har jeg tenkt på om jeg burde spurt informantene om hvordan jeg fremsto under intervjuene. 

Dalen (2013) påpeker viktigheten av at forskeren bør opptre interessert og lyttende. Siden jeg 

ikke spurte dem om tilbakemeldinger, kan jeg ikke si med sikkerhet hvordan jeg klarte meg. 

Likevel med bakgrunn i min interesse for temaet og den gode stemningen med både latter og 

gode samtaler, både under og i etterkant av intervjuene, vil jeg påstå at jeg klarte å fremstå 

interessert og lyttende. Samtidig har jeg som en uerfaren intervjuer mye å lære. I ettertid ser 

jeg at jeg kunne stilt enda flere oppfølgingsspørsmål og vært flinkere til å ikke la samtalen 

“gli ut”. Jeg opplevde flere ganger at informantene mine fortalte om interessante refleksjoner 

og tanker rundt temaer jeg ikke hadde brakt opp. Likevel lot jeg dem ofte snakke fritt. Dette 
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fordi jeg enten selv syntes det var så interessant, men og at det flere ganger ble snakk om ting 

jeg kunne dra inn i oppgaven min.  

Jeg brukte en stemmeopptaker via en app på mobilen. Dalen (2013) fremhever viktigheten av 

å bruke et digitalt verktøy som man er fortrolig med og som er sikkert mht. til lagring av 

sensitive data. Det er informantenes uttalelser som er selve datamaterialet til oppgaven. 

Lydfilene ble i etterkant av intervjuene overført så fort som mulig på en passord-beskyttet pc. 

Det var kun meg som hadde tilgang til denne PC-en. Dette for å sikre sensitive opplysninger. 

3.3 Bearbeiding av datamaterialet 

I følge Postholm (2010) er analyse knyttet direkte til datamaterialet, mens tolkning handler 

om å kunne se funnene i en større sammenheng, for eksempel knytte funnene opp til relevante 

teoretiske perspektiver. Å analysere er ifølge Kvale og Brinkmann (2010) å dele noe opp i 

mindre biter. Analyseprosessen starter allerede under intervjuene (Dalen 2013). Dette fikk jeg 

erfare ved at jeg gjorde meg refleksjoner og observasjoner selv allerede under intervjuene. Jeg 

noterte meg dette i en notisbok som ble tatt frem i løpet av analyse og tolkningsprosessen. I 

følge Dalen (2013) kan slike notater ha stor analytisk verdi.  

3.3.1 Transkribering av intervjuene 

Hovedmålet med å transkribere intervju fra muntlig til skriftlig form er å strukturere intervju- 

samtalene slik at de er bedre egnet for analyse (Kvale 1997 ref i Kvale og Brinkman (2012). I 

følge Kvale og Brinkmann (2012) vil hvordan én velger å transkribere et intervju virke inn på 

resultatet av forskningen. Videre peker de på viktigheten av at forskeren er oppmerksom på at 

transkripsjonen er starten på fortolkningen av intervjuet. Dette fordi transformeringen fra tale 

til tekst er en form for oversettelse av det som har blitt sagt under intervjuet, hvor det 

muntlige blir tolket over i skriftlig form. Pauser og nyanser i tonefall kan lett falle bort, og 

detaljer som hvor man velger å sette punktum og komma kan påvirke innholdet. Kvale og 

Brinkmann understreker imidlertid at det ikke finnes en fasit på hvordan en bør transkribere, 

men at en forutsetning for all transkribering er at en forsker må kunne vise til hvordan den ble 

gjennomført (Kvale og Brinkmann, 2012). Under transkriberingen skrev jeg ned ord for ord 

fra opptakene slik at det ble mest mulig ordrett. Jeg skrev ned pauser i form av prikkete linjer 

og noterte også alle «hm-er», samt latter. Videre kommenterte jeg enkelte ganger tonefall eller 



33 

 

andre momenter i samtalen i parenteser i teksten. Stedsnavn og andre opplysninger som kunne 

føre til at kommune eller informanter kunne identifiseres, ble kodet i transkriberingen. Etter at 

intervjuene var transkribert, hørte jeg gjennom dem i sin helhet samtidig som jeg leste teksten 

i de transkriberte intervjuene, slik at jeg fikk rettet opp eventuelle feil eller utelatelser. 

3.3.2 Manuell koding  

Å analysere innebærer å bryte ned og sette sammen igjen. Målet er å få en oversikt over 

materialet, å se nye sammenhenger og kanskje få et nytt blikk på temaet (Brinkmann & 

Tangerud, 2012). I følge Kvale og Brinkmann (2015) starter denne prosessen allerede under 

intervjuene. Analysearbeidet foretok jeg uten dataprogram. Forskeren har et ansvar å behandle 

data med respekt for dens egenart (Befring, 2007). I kodingsprosessen gikk jeg gjennom 

dataene systematisk for å sette “merkelapper” på datamaterialet (Dalen, 2011). Dette gjorde 

jeg for å finne ut hva datamaterialet egentlig handlet om, og for å få en overordnet forståelse 

av datamaterialet på et fortolkende og teoretisk nivå. Siden intervjuguiden i undersøkelsen er 

temabasert, kodet jeg materialet ut fra tema. Dette kaller Dalen (2013) for “tematisering”. På 

denne måten fant jeg ut hvor hovedtyngden i materialet lå. En slik tilnærming ligner på en 

deduktiv måte. Det vil si at en tar utgangspunkt i generell teori som bekrefter empirien (Tjora, 

2012). Underveis oppdaget jeg nye tema eller undertema, som var viktige å ta med og som 

belyste problemstillingen. Å være åpen for en slik tilnærming, kan ligne på en induktiv måte. 

Ved at empirien introduserte nye tema som reflekteres over. Derfor vil jeg på bakgrunn av 

dette si at studien er abduktiv, en kombinasjon av induksjon og deduksjon (Dalen. 2011).  

Informantenes og egne tolkninger 

Dataene ble deretter strukturert i en tabell med følgende kolonner: experience distant, 

experience near og teorier. Experience near omhandler informantens egne fortolkninger og 

betraktninger (Dalen 2013). Experience distant innebærer forskerens opplevelser og 

tolkninger av informantenes refleksjoner og beskrivelser. Her er meningen å heve dataene fra 

et beskrivende nivå til et mer fortolkende nivå. Til slutt kommer kolonnen teori, den er preget 

av en hermeneutisk analyse ved å se delene i lys av helheten og omvendt. Teoretiske 

betraktninger ble knyttet til dataene, hvor jeg prøvde å få tak i en dypere mening. Ved å 

strukturere det på en slik måte, fikk jeg en oversikt og en bevisstgjøring over materialet. En 
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bevisstgjøring i forhold til hva som var mine egne tolkninger og hva som var informantenes 

beskrivelser og refleksjoner (Dalen, 2011). Nedenfor vil jeg vise til et eksempel:  

 

 

Traumesensitiv tilnærming 

 

Experience near 

 

“Jeg har ikke møtt et barn 

med SSA, som ikke har noe 

selv i bagasjen”.  

Experience distant 

 

Omsorgssvikt eller en 

oppvekst preget av andre 

traumatiske hendelser.   

 

 

Teori 

 

Teori om tilknytning og en 

traumeforståelse 

 

3.4 Kvalitetskriterier 

3.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet betyr pålitelighet, og knytter seg til oppgavens undersøkelse og det datamateriale 

som er samlet inn (Johannessen et al 2010, Tjora,2012). Det handler om hvorvidt en annen 

forsker kan reprodusere resultatene på et senere tidspunkt.  For å sikre reliabiliteten i 

undersøkelsen, må en være nøyaktig i beskrivelsen av hvordan undersøkelsen er gjennomført 

(Tjora, 2012, Thagaard,2013). Tjora (2012) understreker viktigheten av at forskeren klarer å 

skille informantenes tanker og erfaringer i fra forskerens tolkninger. I mine presentasjoner av 

funn har jeg satt informantenes uttalelser i kursiv for å fremheve skille fra egne tolkninger. 

Dette har også en etisk betydning, da informantene kan oppleve det som et overtramp hvis 
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forsker fremstiller sin egen tolkning som om det var en informants sin forståelse (Thagaard, 

2013, Kvale & Brinkmann, 2015). For å styrke reliabiliteten ytterligere ble det brukt en 

stemmeopptaker som tok opp informantenes egne ord, og disse opptakene blir tatt vare på. 

(Tjora, 2012).  

 

3.4.2 Validitet  

Validitet betyr troverdighet. I kvalitative undersøkelser dreier validiteten seg om i hvilken 

grad forskerens fremgangsmåter og funn er gjort på en riktig måte, om det reflekterer formålet 

med studien samt om det representerer virkeligheten (Johannessen et al 2010). Validiteten til 

undersøkelsen kan styrkes ved at jeg har forsøkt å redegjøre for det jeg har gjort i kap 3.  

Jeg var alene om intervjuene hvor min veileder kun sjekket om alt så greit ut. Det at jeg er 

alene om arbeidet kan svekke validiteten til transkriberingen. En mulighet for å øke 

validiteten på transkriberingen, er å sende transkriberingen i etterkant til sine informanter. Jeg 

valgte å ikke gjøre dette. Samtlige av mine informanter uttrykte å ha for liten tid til sine 

pasienter og jeg så dermed ikke nødvendigheten av å “kreve” mer av deres tid til dette 

prosjektet. Likevel er ikke innvendinger fra informantene alltid positivt. De kan bekrefte om 

de kjenner seg igjen, men de kan også være uenige i tolkningen. Informantene ville altså kun 

ha fått sagt noe om de kjente seg igjen i transkriberingen, men ikke i analysen. Derfor kan 

ikke denne måten regnes som en sikker validitets-sjekk. Thagaard (2013) trekker frem nettopp 

dette, og han har innvendinger mot at deltakerne bør regnes som en validitets-sjekk. Dette 

fordi deltakerne kan si noe om de kjenner seg igjen eller ei, men kan derimot være uenige i 

tolkningene (Thagaard 2013). 

Generaliserings -validitet handler om hvor vidt resultatene fra en undersøkelse kan overføres 

til en populasjon (Maxwell, 1992). Resultatet av en kvalitativ undersøkelse vil ikke gi et 

fasitsvar, og vil sjelden kunne være generaliserbare for andre. Det kan derimot gi en indikator 

på om dette kan være gjeldene for andre enn informantene i undersøkelsen (Ringdal, 2012). I 

mitt prosjekt er det i likhet med de fleste andre kvalitative studier, ikke designet for å 

generalisere til en større populasjon. Utvalget er for lite i forhold til hvor mange klinikere det 

finnes i Norge. Det vil derfor være vanskelig å gjøre noen generalisering utover de enhetene 

og instansene som har deltatt (Andenæs, 2000).  
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Dalen (2013) trekker frem betydningen av forskerrollen for prosjektets validitet. En 

forskerrolle bør være så nøytral som mulig, selv om en mer eller mindre alltid vil kunne 

trekke inn sin egen forforståelse eller fortolke andres utsagn. En kvalitativ forskningsmetode 

kan bidra til at forskeren både psykisk og fysisk kommer nærmere det fenomenet eller de 

personene han eller hun ønsker å forske på (Thaagard 2009 & Thaagard 2013). I møte med 

informantene til intervjuene og det innsamlede datamateriale går det ikke an å unngå at 

forskeren på forhånd har gjort seg opp tanker og meninger (Dalen, 2011). Ledende spørsmål 

eller kroppsspråk kan påvirke en informant til å endre på deres svar. Jeg var oppmerksom på 

at jeg noen ganger kunne benytte ledende spørsmål, men jeg reformulerte raskt.  

I rollen som forsker er det viktig å reflektere over sin posisjon under feltarbeidet for å kunne 

styrke validiteten i forskningen (Thagaard 2013). Jeg mener selv jeg har vært bevisst min 

egen rolle under studiet og bidratt med refleksjoner som igjen kan styrke validiteten av 

undersøkelsen.  

3.5 Etiske hensyn 

I Den nasjonale forskningsetiske samfunnsvitenskap og humaniora [NESH] (2016) skriver de 

at forskning skal: 

Verne om personlig integritet, sikre frihet og selvbestemmelse, respektere privatliv og 

familieliv og beskytte mot skade og urimelige belastninger. Forskeren må derfor vise 

respekt for menneskeverd i valg av tema, overfor dem som deltar i forskningen, og når 

forskningsresultatene blir formidlet og publisert (NESH, 2016, s. 12). 

All vitenskapelig forskning skal følge etiske prinsipper som er nedfelt i lover og 

retningslinjer.  I denne oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i retningslinjene utarbeidet av Den 

nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora, juss og teknologi 

(NESH, 2016). Dette på grunn av bruk av lydopptak og i forhold til personvern. Jeg meldte 

derfor inn mitt prosjekt, og fikk godkjent (viser til vedlegg 1).  

NESH tar utgangspunkt i fire generelle prinsipper som forskeren bør følge. Disse prinsippene 

går ut på at det er forskerens oppgave å skape en tillit overfor informantene. Forskeren skal 

behandle informantene med respekt, og utføring og utformingen skal være rettferdig. 

Forskeren skal ha integritet i sitt arbeid hvor hensikten med forskningen er å skape gode 
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konsekvenser av sitt arbeid. I tillegg til de etiske hensyn overfor informantene, er det viktig at 

forskeren til enhver tid reflekterer over sin rolle og ulike etiske dilemmaer som kan dukke opp 

underveis i prosjektet eller under intervjuene. Dette skal sikre at forskningen blir utført på en 

forsvarlig måte (NESH, 2016). 

For å oppfølge kravene, informert jeg mine informanter om at det var fritt samtykke, at det ble 

anonymisert, behandlet konfidensielt, samt at informanten kunne trekke seg når som helst (se 

vedlegg 2). Av anonymitetshensyn har jeg derfor pseudonymet navnene. Jeg har også valgt å 

ikke utdype enkelte uttalelser grunnet anonymitetshensyn. Slike hensyn er spesielt viktige i 

kvalitative undersøkelser, hvor miljøene kan være små og gjennomsiktige (Dalen, 2013, 

NESH, 2016).   
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4  Presentasjon av resultat og drøfting  

I dette kapittelet blir resultatet fra empirien presentert samt drøftet opp mot min 

problemstilling: Hva må til for å bedre behandlingstilbudet til barn med en skadelig 

seksualisert atferd, og hvilke elementer i behandlingen mener klinikere kan redusere 

gjentakelse av atferd? I tillegg blir resultatene drøftet opp mot forskning og det teoretiske 

grunnlaget for oppgaven. Funnene blir presentert underveis i drøftingen, og vil komme frem 

ved bruk av direkte sitater eller at jeg skriver at dette er informantenes tanker og erfaringer. 

Sitatene er fremhevet med kursiv og innrykk for å tydeliggjøre hva som er sitater og hva som 

er analytisk tekst. Jeg har valgt å kode informantene mine med hver sin tilfeldige bokstav. 

Funnene presenteres i rekkefølge etter denne tematiske inndelingen:  

- Kompetanse om SSA og ressurser til behandlingen  

- Informantenes tilnærmelse til barn med en skadelig seksualisert atferd 

- Behandling: hvilke elementer bør inn i behandlingen samt ulike behandlingsmanualer 

- Kjennetegn på positive resultater av behandlingen  

- Tverrfagligsamarbeid  

- Endringer som kan bedre tilbudet  

 

Informantene berører mange utfordringer knyttet til behandling av barn med skadelig 

seksualisert atferd, og disse bidrar til å belyse problemstillingen. Ikke alle momentene de tar 

opp får plass i denne studien og mange perspektiver mellom de involverte i slike saker må 

også utelates da perspektivet primært er informantenes, altså klinikeren. Blant annet hadde 

mine informanter ulike syn på hvor stor rolle Statens Barnehus skulle ha med behandling av 

barn med SSA. Informantene snakket også om bekymringer i forhold til sosiale medier, i 

forhold til spredning av nakenbilder, utpressing over nett og hvor “enkelt” det var for voksne 

å komme i kontakt med yngre barn over nett. Det kom også frem refleksjoner rundt ulikt syn 

på hva sunn og usunn seksualitet er. Kanskje spesielt mellom barnevernet og politiet. En 

antydet at AD/HD medisin kan ha en påvirkning på utvikling av SSA. Det kom også opp 

tanker, erfaringer og refleksjoner om hvordan man kunne forebygge utviklingen av SSA i 

skolen og barnehagen (se kap 5.1).  
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Avslutningsvis vil jeg oppsummere funnene og redegjøre for en konklusjon og reflektere over 

noen muligheter til forbedring av behandlingstilbudet til barn med SSA.  

4.1 Kompetanse og ressurser 

I det følgende presenteres funn om informantenes opplevelse av kompetanse om gruppen, og 

ressurser på sitt arbeidssted til målgruppen. Jeg ville finne ut om behandlerne selv følte de 

hadde fått nok kunnskap før de begynte å jobbe med gruppen, deres erfaring av kompetanse 

blant fagfolk generelt, samt hvilke ressurser det fantes på arbeidsstedet.  

Ethvert behandlingstilbud vil være begrenset av budsjetter og rammer som ikke vil være 

gunstige, sett i et behandlingsperspektiv, dvs det vil kunne legge begrensninger på 

behandlingen. I NKVTS rapport (2017) legger de frem nedslående resultater som viser til 

store hull i kompetansen hos fagfolk, lite ressurser og manglende tid (Askeland & Jensen & 

Moen, 2017). Jeg har derfor søkt å finne ut hva mine informanter forteller om sin opplevelse 

av kompetanse på dette området.  

4.1.1  Mangel på kompetanse – «Jeg følte meg kastet inn i arbeidet» 

Flere av informantene uttrykker at de følte de hadde for lite kompetanse med målgruppen, da 

de startet med behandling. De følte at de nærmest ble kastet ut i det. Dette kan belyses 

gjennom følgende uttalelse fra informant A:  

«Jeg visste jo ikke hva jeg drev med da jeg startet å ta denne gruppen inn til 

behandling.. jeg følte meg kastet inn i arbeidet.. men det gikk fint.. tror jeg da, hehe.. men 

sånn var det jo. Også søkte vi etter mer kompetanse i utlandet, og der fantes det jo en del, 

heldigvis».  

I denne beskrivelsen kommer det frem at det er helt nødvendig at det finnes fagfolk som er 

villige til å gi veiledning og kursing til nye fagfolk. Alle informantene er enige om at tilbudet 

om kursing og kompetanse om SSA var magert eller ikke eksisterende her i Norge på 90- 

tallet. Informantene presiserer at det fantes fagfolk som kjente til problematikken og som 

jobbet med barn med SSA, men at det var tabubelagt og lite åpenhet rundt det. De mener at 

tematikken ikke ble anerkjent, og at folk “lukket øynene”. Etterhvert anerkjente fagfolk at 

https://www.nkvts.no/ansatt/ingunn-rangul-askeland/
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barn med SSA var et problem og at samfunnet hadde en jobb å gjøre. Dette samstemmer med 

Ingnes & Kleive (2011), som skriver at “man ser det ikke før man tror det”. Informantene 

forteller at det nå har forbedret seg noe, men at det fortsatt er store mangler på kunnskap om 

temaet. To av informantene snakker om det såkalte “Postlotteriet”, om hvilket tilbud som gis 

og tilbys i kommunene av behandling (Ingnes & Kleive, 2011). Dette samstemmer med funn 

fra NKVTS (2017). Funn fra rapporten viser at det er helt tilfeldig ut i fra hvor man bor, hva 

kommunene kan tilby av ressurser og kompetanse på området (Askeland & Jensen & Moen, 

2017). Behandlere etterlyste først og fremst mer kunnskap og kompetanse. Fagfolk gir uttrykk 

for å ha kompetanse om behandling av barn som har opplevd seksuelle overgrep, men ikke 

kunnskap om barn som utøver skadelig seksuell atferd.  

Samtlige av mine informanter ønsker et behandlingssystem som involverer flere profesjoner 

og yrker til arbeid med barn og unge. Dette kan også bidra til det forebyggende arbeidet. De 

nevner at det finnes kursing og veiledning enkelte plasser i Norge, blant annet kurs holdt av 

RVTS-Ø, veiledning og kursing av V27 og veiledning av Statens Barnehus. Informantene 

ønsket et bredere tilbud til blant annet skoler, helsevesenet, PPT, BUP og andre 

instanser/enheter som problematikken er gjeldene for. Dette samstemmer med både Ingnes & 

Kleive (2011) og Holt, mfl. 2016, som ønsker en økt satsing på temaet og at flere fagfelt får 

innsikt i problematikken. Likevel mente noen av mine informanter at problemet ikke 

hovedsakelig lå i begrensningen av tilbud til økt kompetanse, men heller oppmøtet på kurs om 

SSA, og en holdning til gruppen som ikke var heldig.  Informant C beskriver dette når hun 

sier:   

«Nå gis det tilbud til både BUPene, barnevernet, skolen etc. Og vi ser at barnehager, 

skoler, helsesøstre er flinke til å prioritere dette, men at BUP og flere andre instanser 

innenfor psykisk helse ikke møter opp (..) noen er ærlige om at de ikke vil ha gruppen også».  

Flere av informantene mente at lite kompetanse om alvorlighetsgraden av atferden, kunne 

skyldes det lave oppmøte. Dette kan ha med tabuiseringen av temaet mener noen av 

informantene. Andre informanter hadde hørt fra ‘BUPene’ at det var mangel på meldte saker 

om SSA, og at det ikke var en problemstilling de var nødt å ta stilling til. Dette samstemmer 

ikke med tall fra Kripos (2017) som viser til en tredobling av meldte saker siden 2012. Er det 

slik at de meldte sakene ikke kommer frem til ‘BUPene’? Hvor blir det av alle de anmeldte 
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sakene? Mye av denne økningen skyldes etter det jeg forstår sending av nakenbilder via 

mobiltelefon. 

I forhold til mangler, er ikke fokuset til informantene rettet mot for lite ressurser. Derimot 

antyder flere av informantene at det finnes en holdning overfor gruppen blant noen fagfolk, 

som ikke var profesjonell. Dette kommer til uttrykk i en uttalelse fra informant C:  

«Ja vi har en del ressurser å rutte med og alle kollegaer som jobber med gruppen har 

fått utdanning og kursing etterhvert, men det er flere kollegaer som sier de ikke vil ha 

denne gruppa. Da stopper det jo der med å få flere på banen. For det trenger vi». 

Informant A belyser også dette ved å si:  

«Det finnes kurs som fagfolk kan melde seg på. Det burde sikkert vært mer, men hvis 

de ønsker seg mer kompetanse finnes det et tilbud. Nå skal det egentlig ikke være noen som 

kan si de ikke har kunnskap om denne gruppa etterhvert … ja fordi.. asså, om de ønsker seg 

kunnskap så finnes det. Det er heller det at det er få som vil ta i gruppa». 

Hva denne vegringen kommer av, er vanskelig å gi et entydig svar på. En av grunnen som 

nevnt tidligere er at temaet fortsatt er tabubelagt. Slike saker kan også innebære grove 

overgrep som igjen kan skape sterke følelser i oss, og det vil for mange være vanskelig å takle 

(Kjellgren, 2009 & Ingnes og Kleive, 2011). Flere av mine informanter mente at for lite 

kunnskap og erfaring med gruppa var grobunnen for vegringen. Informant B sier:  

«Ja, altså jeg skjønner jo at det kan være vanskelig å jobbe med disse barna … men 

jeg skjønner det mindre og mindre jo mer jeg jobber med dem». 

Slik jeg forstår det, finnes det mange fagfolk som vegrer seg for å arbeide med barn med en 

skadelig seksualisert atferd, eller ikke har nok kunnskaper om barns seksualitet til å vite hva 

de skal se etter. Lite kunnskap om atferden samt hva en spesifikk behandling bør vektlegge, 

kan gjøre fagfolk utrygge i møte med slike saker. Det kan også tenkes at vegringen kommer 

av at noen fagfolk ikke forstår hvor alvorlige konsekvensene av atferden kan være. Dette kan 

imidlertid også skyldes manglende forståelse og språk for seksualitet som er tilpasset for barn 

(Søftestad og Andersen 2014). Økt kompetanse om disse barna og barns seksualitet kan bidra 

til forebyggende arbeid. Samtidig kan økt kompetanse bidra til utvikling av empati overfor 
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barna, og kanskje endre fagfolks innstilling til å jobbe med gruppen. Økt kompetanse om 

temaet kan gjøre fagfolk generelt tryggere i arbeidet og dermed bedre behandlingstilbudet. 

 

4.1.2  Fagfolks kompetanse om sunn og usunn seksualitet- «Ja dette 

er det jo til og med fagfolk som synes det er ubehagelig å snakke om da»  

Et vesentlig tema å snakke om under behandling av gruppen er seksualitet. Dette viser 

forskning er det vanskeligste tema for fagfolk å snakke med barn om. I psykisk helse har 

behandlere blant annet erfaring med å jobbe med barn og unge som sliter med angst, 

selvmordstanker, vold og det å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep, men lite eller ingen 

erfaring når det gjelder barn med SSA (Helsedirektoratet 2010,Askeland & Jensen & Moen, 

2017). Barn med SSA har ofte lite kunnskap om hva som er sunn og usunn seksualitet. Dette 

ser jeg på som helt nødvendig å ha med i behandlingen.  

På spørsmål om hvorfor informant B mente det var så vanskelig for enkelte fagfolk å jobbe 

med denne gruppen, svarte hun:  

«Seksualitet synes jo ofte folk flest kan være flaut å snakke om.. det synes noen fagfolk 

også. Men så er det jo sånn at nå er det snakk om fagfolk.. de må jo kunne det.. så enkelt er 

det, for de klarer jo all annen behandling, hvorfor skal akkurat denne type behandling være 

så vanskelig? Det er jo som alt annet! Bare hoppe i det! Så får det nå være flaut».  

Når et barn har “tråkket over” streken og begått en skadelig seksualisert handling, er det 

viktig at man ikke nekter vedkommende nærhet. Det er også viktig at fagpersoner klarer å 

snakke om gleder med sunn seksualitet (Langfeldt 2000 & Ingnes & Kleive 2011). Aasland 

(2015) mener at fagfolk som jobber med barn, bør kurses og få tilgang til stoff og litteratur 

som omhandler barns seksualitet samt seksuelle uttrykk. På den måten kan de utvikle sin 

forståelse og kunnskap om seksualitet og gjøre det lettere for dem å snakke om det. Det ser ut 

som at mine informanter mener at fagfolk utreder og kartlegger av og til alt annet enn 

seksualitet. Det kan derfor tenkes at dette vil kunne ødelegge for barnets muligheter videre for 

sunn seksualitet. Informant D belyser dette problemet:  
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«vi sendte en sak til BUP hvor barnet ble utredet og kartlagt på alt annet enn 

seksualitet. Det klarte de ikke, mente de. Og dette var et barn som virkelig hadde trengt at 

noen kartla deres seksualitet». 

En kan spørre seg om hvorfor det er så stor usikkerhet knyttet til å snakke om dette tema? 

Seksualitet og kropp som i utgangspunktet er noe medfødt og naturlig, blir ofte tidlig preget 

av en tabuisering og usikkerhet. Seksualitet er et grunnbehov og er en integrert del av ethvert 

menneskes personlighet. Spesielt disse barna med SSA, som i utgangspunktet har et vanskelig 

forhold til seksualitet, trenger støtte til å oppnå en sunn seksualitet. De trenger hjelp til å føle 

glede over å være et seksuelt individ og etterhvert etablere en sunn seksuell relasjon. Det blir 

derfor så viktig at behandleren har gode kunnskaper om seksualitet slik at hun/han kan 

formidle hvordan barnet kan få glede av sin seksualitet på en god måte, samtidig som barnet 

ikke tråkker over andre grenser (Ingnes & Kleive, 2011 & Langfeldt, 2000, WHO 1984, i 

Langfeldt 2000, s. 11).  

Informant F trekker frem en annen problemstilling. Nemlig at han mener det har blitt 

vanskeligere for fagfolk generelt å vite hva som er sunn og usunn seksualitet, etter at 

overgrepsatferd har kommet mer i media. Dette trer frem i utsagnet:  

«Jeg ser nå når overgrepsatferd er blusset opp, at det er vanskeligere å skille mellom 

sunn og usunn seksualitet.. og hva som er vanlig og sunn seksualitet for de ulike 

alderstrinnene». 

Bromberg & Donohue (2014) støtter at det er viktig med fagpersoner som vet hva som er 

aldersadekvat sunn seksualitet. Flere av informantene trekker frem Trafikklyset eller 

JanusCenterets barometer på hvor grensen går fra normal og utforskende seksuell lek til 

mindre adekvat seksualitet og til alvorlig skadelig seksualitet (se på deres hjemmeside 

JanusCenteret.dk etter bekymringsbarometer for mer utdypende forklaring). Disse 

barometrene kan være til hjelp for fagfolk generelt, men også klinikerne i deres arbeid. Dette 

kan også hjelpe til at det er en lik forståelse for hva sunn og usunn seksualitet er for noe, samt 

gjøre fagpersoner tryggere i jobben. Informant C uttrykker dette om Trafikklyset:  
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«Jeg er veldig glad for at jeg har slike verktøy som Trafikklyset til å støtte meg til, det 

hjelper meg i behandlingen, og også når jeg skal veilede andre» (Mer om informantenes 

opplevelse av de ulike manualene og verktøyene kommer i kap 4.1.5). 

De klinikerne jeg har møtt mener selv de ikke har noe problem med å snakke om seksualitet. 

På den andre siden synes informantene at det å snakke med barn om pornografi er 

vanskeligere.  

4.1.3  Pornografi- «Vi har sviktet den nye generasjonen, når det kommer til å 

snakke om pornografi» 

I dag utfordres seksualundervisningen av en milliardindustri med pornografi som ligger lett 

tilgjengelig på nett. Dette er en utfordring informantene mine belyser. De synes det kan være 

vanskelig å få barna til å forstå at pornografi er fiksjon og ikke realitet. Informantene forteller 

at unge mennesker ofte har et hormon-nivå som en voksen og en hjerne som ikke er ferdig 

utviklet. Det kan derfor være vanskelig for dem å forstå forskjellen på fiksjon og realitet. 

Informant D beskriver dette:   

«En pasient av meg skjønte ikke at alle jenter likte å bli sprutet på i fjeset. Jeg prøvde 

flere ganger å forklare han at jenter likte ulike ting og at dette ikke var normalt (...) men han 

hadde jo bevis mente han, han hadde jo sette dette flere ganger på porno».  

Finnes det en sammenheng hos barn og unge med SSA og hvor ofte de ser på porno? Flere 

studier som har forsket på nettopp dette fant sterke indikasjoner på en sammenheng. (Bonino, 

Ciairano, Rabaglietti, Cattelino, 2006 & Kjellgren et.al, 2010). Derimot finnes det studier som 

ikke fant en sammenheng mellom kjønns-holdninger blant menn og hvor ofte de så på porno 

(Brown & L`Engle, 2009).  Likevel viser enkelte studier indikatorer på at voldelig pornografi 

ser ut til å bidra til høyere grad av seksuell aggresjon sammenlignet med ikke-voldelig 

pornografi (Hawkes, Jenkins & Vizard, 1997).  

På spørsmål om hva klinikere kan gjøre i behandlingen i forhold til pornografi, mente flere at 

de bør sette seg inn i den pornoen disse unge med SSA har sett på, for å vite hva det går i. Da 

ble det lettere å kunne forstå deres bilde av seksualitet. Videre mente de det var viktig å 

snakke med dem om lovlig og ulovlig porno. Spesielt i forhold til pornografi som viste sex 
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mellom en voksen person og et barn og voldelig pornografi. Informantene mente at ved å 

snakke om disse tingene og ta barna på alvor i deres tanker om seksualitet, kunne det igjen 

øke muligheten for at barnet forstår forskjellen mellom fiksjon og realitet.  

4.1.4  Tidsperspektivet «Det er mange baller i luften. Jeg kunne ønsket meg 

mer tid til hver enkelt sak» 

Et annet hovedtrekk fra intervjuene er at informantene beskriver en hverdag preget av for liten 

tid. En informant forteller at dersom sakene ikke er alvorlig nok, kan de ikke ta seg tid til 

saken, og de har heller ingen å henvise saken videre til. Dette belyses i følgende uttalelse fra 

informant D:   

«Vi prøver å sortere ut i fra alvorlighetsgrad og bruker Trafikklyset, og vi skal være 

rimelig oransje og rødt og sakene skal helst ha vært gjennom politiet i forkant.  (..) Jeg har tid 

til de henvendelsene vi velger og ta, altså de oransje og røde sakene men det er klart jeg har 

ikke tid til å ta inn alle. Har vi en gutt som står i fare for å skade seg selv og andre så 

prioriterer vi disse sakene foran andre, sånn er det bare. Men de gule og grønne tar vi ikke.  

Er det saker som er gule tar vi dem ikke inn.. da er det ingen hvor disse sakene kan henvises 

til og da er det opp til skolen».  

Dette viser oss hvor viktig det er med flere på banen. Det trengs flere med kompetanse på 

dette området og som vet hva som bør gjøres i slike saker. Det er en grunn til at saker får 

søkelyset på seg, selv om de “bare” blir kategorisert til gule, som er bekymringsfullt. Det er 

viktig med tidlig innsats for å forhindre at handlingene utvikles til skadelig atferd. Klinikerne 

jobber ofte med behandling av de som allerede har kommet så langt at atferden er skadelig. 

Det er mye som kan gjøres før den grensen krysses. Her kan barnehagene, skolen, trenere og 

andre voksne som er i kontakt med barn, ha en viktig rolle. Men da må de ha tilstrekkelig med 

kunnskaper om hva de skal se etter og hva de eventuelt deretter gjør hvis de blir bekymret for 

en atferd (Aasland, 2015, Langfeldt, 2000 & Ingnes & Kleive 2011). I forhold til bemanning 

og ressurser svarer informant A:  

«Vi har folk med spesialist-bakgrunn på dette temaet, og angående ressurser så har vi 

det vi trenger”.  Svaret kommer litt fort og informanten kikket deretter litt bort og stoppet opp 

i noen sekunder før hun rynker litt på nesen og legger så til.. “Eller nei vi har klart oss, og 
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kunne alltids trengt mer, men det har vi ikke fokusert på. Vi klarer oss med det vi har. Vi har 

vært fornøyde med det vi hadde og brukte dette. Vi har ikke hatt tid til å bruke krefter på å 

klage og syte over for lite ressurser. Andre ville nok sagt vi hadde for lite. vi kjører på, vi 

ordner det, vi gjør det. Vi har ikke fått mye penger og tenker ikke mer over det».   

Dette er et fellestrekk hos flere av mine informanter, hvor flere uttrykker først ydmykt at “Jo 

de klarer seg og det går greit”. og deretter trekker litt på det. Kan det derfor tenkes at disse 

behandlerne er overarbeidet? Informant B uttaler at:  

«Vi øker, heldigvis”. Vi ser at de som har jobbet med det til nå blir en sårbar gruppe 

med så få og. “Vi har alltid løpt fort. Og ekstra fort i disse sakene både fordi vi ikke har hatt 

mandat. Det jobber vi ennå med».  

Informant F uttrykker også:  

«Nei, vi har ikke tid til alle. Vi prøver å prioritere unge mennesker.. men ja det er 

ventelister». 

Dette samstemmer med funn fra NKVTS (2017), hvor deres informanter uttrykte at tiden ikke 

strakk til, og at de derfor ønsket seg flere ansatte å fordele sakene på (Askeland & Jensen & 

Moen, 2017). Kripos (2017) rapport trekker frem den sterke økningen av antall meldte saker 

på kun ett par år, og presiserer at det ikke er noe nytt at det øker for hvert år. Mine informanter 

opplever at de har for liten tid til saker som omhandler SSA. I lys av Kripos funn, samt 

informantenes opplevelse av liten tid, men jeg at dette gir indikasjoner på at noe må gjøres 

med satsningsområdet til disse barna. Når klinikere som arbeider med behandling av barn 

med SSA, allerede nå synes det er for liten tid -hvordan vil det da se ut om noen år?   

4.1.5 En leder med forståelse- «Det må begynne med ledelsen, det er de 

som legger føringene» 

Flere informanter beskriver viktigheten av en forståelsesfull leder. Selv på enheter med 

fagfolk som har kompetanse om SSA, er det viktig med en leder som skjønner alvoret med å 

hjelpe disse barna. Det at ledere ikke prioriterer å bruke ressurser på kompetanseheving om 

barn og unge med SSA, er skremmende mener noen av informantene. To av informantene 
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forteller at ansatte kan fort føle seg alene om arbeidet, hvis de ikke har en leder som støtter 

dem. Informant D belyser dette i en uttalelse:  

«Frem til nå har vi gjort det i tillegg til andre saker, men etterhvert så seksjonslederen 

vår omfanget av sakene og har nå gitt oss tillatelse til å ha fullt fokus på denne gruppa. Så en 

forståelsesfull seksjonsleder som er innforstått med å prioritere gruppa, er helt essensielt i 

arbeidet. Min informant stopper opp i noen sekunder, før han legger til: Men en overordnet 

ressursbruk har de ikke helt vært innforstått med, men det kommer seg».  

Informant B er også fornøyd med sin leder, men uttrykker derimot misnøye over ledere i 

andre enheter/instanser. Hun belyser dette i uttalelsen:   

«Jeg har leder som har god forståelse for denne gruppen, og tenker at dette er noe vi 

skal være gode på. Så sånn sett er det ikke vanskelig å få videreutdanning osv. Og her på mitt 

arbeidssted er det greit med folk, men jeg har inntrykk av at det er manko på andre steder.. 

jeg mener det er flere ledere som ikke prioriterer å sette av nok ansatte til disse sakene.. eller 

at de ansatte skal få prioritere å dra på kurs om SSA».  

Flere av mine informanter deler denne frustrasjonen. De nevner eksempler på ledere av 

enheter av barne- og ungdoms-psykiatrien og andre gjeldende instanser innenfor psykisk 

helse, som ikke ønsker å tilby behandling til denne gruppen. Hvis ikke ledelsen ser alvoret 

med å prioritere gruppa, blir det vanskelig å forbedre behandlingstilbudet. Ledelsen må 

begynne å prioritere at de ansatte får økt kompetanse om SSA (Ingnes & Kleive, 2011 & 

Thompson, 2011). Ledelsen bør gå foran med et godt eksempel. De bør inspirere, samle og 

spre informasjon til de ansatte, utvikle, og få til samhandling. En ledelse som ikke er 

interessert i å gjøre en slik innsats, kan gi negative ringvirkninger til sine ansatte (Høst, 2011). 

Dette belyses av informant E:   

«På enkelte arbeidsplasser jeg har prøvd å samarbeide med, finnes det en ledelse som 

ikke ser behovet for å ta inn gruppa. De mener det ikke er deres ansvar».   

Det er ledelsens oppgave å påvirke sine ansatte til å oppnå et positivt resultat i 

behandlingstilbudet (Thompson, 2011). Fagfolkene må selv ønske å gjøre en god jobb og se 

viktigheten av å ta inn denne gruppa til behandling, men ledelsen bør oppmuntre sine ansatte 

til å delta på kurs om dette utfordrende tema. Er det virkelig sånn at fagfolk innenfor psykisk 
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helse vegrer seg, eller kan det tenkes at noe av grunnen er (ned)prioriteringen gjort av 

ledelsen?  

4.1.6  Kompetanse om behandlingsmetoder- «Jeg tenker det er stor 

forskjell i bruken av dem.. Man burde ikke følge dem slavisk hvertfall» 

Gode behandlingsmetoder kan øke sannsynligheten for å sikre kvalitet i behandlingstilbudet, 

men kan imidlertid ikke alene sikre god faglig praksis (Askeland & Jensen & Moen, 2017). 

Holmen (2009) mener at et godt behandlingstilbud skal være forankret både i forskning, 

praksis og i klientens eget utgangspunkt. Noen mener at gode verktøy for kartlegging, 

utredning og risikovurdering kan være avgjørende for å tilby god hjelp og behandling.  Som 

informant C sier:   

«Jeg har ikke mandat til å uttale meg om hvilken manual som funker best, men jeg kan 

si noe om viktigheten av det å sette seg godt nok inn i manualen samt ha en felles forståelse 

rundt hvilke manualer man bruker på et arbeidssted. Det er en selvfølge at behandleren setter 

seg godt inn i de ulike manualene som skal brukes under en behandling, samtidig som det 

diskuteres hvilke manualer som funker best på arbeidsstedet. Slik vil det kunne være enklere å 

drøfte med kollegaer og få innspill».  

Mens informant F sier:  

«Hvis en kliniker må bruke en manual, er den bare usikker. Man må bruke klinisk 

skjønn på hver enkelt sak».  

Slik jeg forstår det ser det ut til at samtlige av mine informanter er opptatt av å tilpasse 

behandlingen til hvert enkelt barn, men bruken av manualer i behandlingen er det uenighet 

om. Informant B uttrykker: 

«Jeg synes det er bra å ha noen manualer til å “støtte seg på”, ha det som et 

utgangspunkt liksom.. men det er klart jeg følger dem ikke slavisk.. Det må man se an etter 

hvert enkel sak. Men jeg må si jeg er veldig glad for å ha manualene, og føler en trygghet ved 

å kunne bruke dem i behandlingen». 
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Informant D er enig med B og sier:  

«Når det er alvorlig saker så er jeg veldig glad for manualer. For det er lett at jeg får 

det ansvaret og skulle vise til hva det er behov for og sånn og hva vi har gjort under en 

behandling. Så det er viktig for meg å vise til noe vi har brukt».  

Dette er ikke informant F enig om og forteller at:  

«Nei, manualer har jeg ikke brukt. Jeg har vært igjennom dem ja, og jeg kjenner til 

innholdet, men jeg mener at en klinisk vurdering er mye bedre».  

Mens informant E uttaler:   

«Jeg bruker manualer, men med omhu. Jeg er litt skepsis til disse spørreskjemaene, i 

hvertfall i begynnelsen, da er det relasjonsbygging som er det viktigste. Også tenker jeg at i 

bruk av manualer så må man være obs på å ikke bli for rigid i bruken av dem, for det er 

komplekse vurderinger i møte med deres familier og i den prosessen man går med familie. 

Viktig å følge familien og deres fokus». 

De informantene som bruker manualer understreker at de ikke bruker dem slavisk, men mer 

som en sjekkliste og som en støtte. Flere av informantene snakker om viktigheten av en felles 

forståelse for å kunne sikre et bedre behandlingstilbud. De mener det er en bra ting å snakke 

om hva som fungerer og ikke fungerer i behandlingen, slik at de sammen kan drøfte og dra 

nytte av hverandres kompetanse. Uten en felles forståelse av bruken av manualer, vil det 

kunne føre til ulik kvalitet i behandlingstilbudet. Konsekvensen av å ikke ha en felles 

forståelse, kan føre til mangelfulle eller snevre vurderinger. Dette kan i verste fall føre til at en 

over eller underestimerer risiko, feil tiltak, overser viktige faktorer i barnets livssituasjon samt 

at det kan øke faren for tverrfaglig misforståelser og konflikter (Askeland & Jensen & Moen, 

2017).  De ulike manualene er blitt laget av fagfolk som har jobbet med SSA saker i flere år, 

og det kan tenkes at de er høyst relevante for behandlingen, som flere av mine informanter 

erfarer. På den andre siden er det blitt gjort lite forskning på de ulike manualene, og det blir 

derfor vanskelig å si noe om manualens funksjon. De fleste informantene forklarer at det er 

viktig å se an hver enkelt sak om hvorvidt bruk av manualer kan være hensiktsmessig. Ut fra 

det informantene formidler, kan fokus på relasjonsbygging uten spørreskjema eller noen form 
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for manualer, bidra til en bedre behandling. Slik jeg ser det kan fokus på god 

relasjonsbygging i starten, uten spørreskjema eller noen form for manual, være med å bidra til 

en bedre behandling.   

4.2 Fortsatt bare barn  

I det følgende presenteres funn om informantenes tanker og opplevelser om barn og unge med 

en skadelig seksualisert atferd. Sentrale funn er at mine klinikere mener at en traumesensitiv 

tilnærming ofte er nødvendig. De mener også at fagfolk som jobber (eller bør jobbe) med 

gruppen, har vanskelig for å skille atferd fra person, samt “glemmer” at disse barn også 

fortsatt bare er barn.  

4.2.1 Skille atferd fra person- «Barn med SSA èr ikke atferden sin»  

Alle informantene snakker om viktigheten av å huske at målgruppen fortsatt bare er barn. Så 

lenge de er under 18 år er de definert som barn, og som alle andre barn trenger også disse 

omsorg, gode rollemodeller og trygghet. Disse barna er som alle andre forskjellige på flere 

områder. Men de har en ting til felles, den negative seksualiserte atferden (Ingnes & Kleive, 

2011). Likevel understreker samtlige av mine informanter at det er viktig å skille atferden i fra 

personen. Dette belyser informant B i følgende uttalelse:  

«Det er en atferd, ikke deres personlighet”.  Det er liksom ikke sånn at dette er alt de 

er, de er jo så mye mer som en person. De har en atferd de trenger oss til å regulere på, slik 

andre barn har en annen atferd de trenger hjelp til». 

En annen, informant C belyser også dette når hun sier:  

«For det første trenger de ikke å få en merkelapp hengende over dem hele livet, det er 

skadelig. Å ikke se på dem som overgriper, og kun det, det fremmer ingen positiv endring og 

kan gjøre dem bare mer sårbare for å begå ytterlige overgrep».  

På en annen side må man heller ikke bagatellisere atferden slik at barnet ikke skjønner 

alvoret.  Det er viktig å ikke bagatellisere atferden ved å kun se på barnet som et offer, men 
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også få frem hvor alvorlige slike handlinger kan være (Ingnes & Kleive, 2011, Kruse, 2011). 

Vi skal ikke “glemme” at dette er en atferd som kan skade et annet menneske for livet.  

Informant D belyser dette med å si:  

«Jeg starter ofte en behandling med å si at “dette er ikke din feil”.. eller din feil 

alene.. du er ikke et monster.. du har gjort en eller flere dårlige handlinger.. men det kan vi 

jobbe med, så lenge du skjønner konsekvensen av dine handlinger.. informanten stopper opp i 

10 sekunder før han fortsetter. Det er viktig å ta fra de noe av skylden og skammen samtidig 

som jeg ønsker at de skal skjønne alvoret i det de har gjort. En slik atferd kan tross alt 

ødelegge mye for et annet menneske».  

Flere av informantene sier de ofte får spørsmål fra barnet om klinikeren ser på dem som et 

monster eller umenneskelig. De forteller videre at det er viktig for dem å få frem at de avskyr 

handlingen de har gjort, men ikke dem som person. Dette samstemmer med Ingnes & Kleive 

(2011) som skriver at den unge må lære at også han/hun er verdifull, at også de er verdt å 

satse på til tross for de overgrepene de har begått. Disse barna føler seg ofte ikke ønsket eller 

utenfor i mange sammenhenger. Det kan derfor være avgjørende at behandleren klarer å skape 

en trygg atmosfære under behandlingen (Ingnes & Kleive).  

Det er viktig at en behandler klarer å ta vekk stigmatiseringen om at barnet kun er en 

overgriper og ikke mer. Det kommer ikke noe godt ut av en person som kun identifiserer seg 

som en overgriper.  Dette belyses av informant C og jeg ønsker å avslutte dette avsnittet med 

følgende: 

«Jeg tror det er så “enkelt” at fagfolk og mennesker generelt må skjønne at dette er 

fortsatt bare et barn».  

4.2.2 Oppvekst og livssituasjon- «De har fått god hjelp på veien til å 

utvikle en slik atferd» 

Bakgrunnen til disse barna er ofte sammensatt og preget av vanskelige livssituasjoner. Flere 

forskere mener at utilstrekkelig tilknytning eller en trygg tilhørighet i sin familie samt 

jevnaldrende og nettverket rundt, er en vesentlig forutsetning for å utvikle en overgrepsatferd. 

Barn med SSA er imidlertid ikke alene om en slik oppvekst, og flere barn med en 
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dysfunksjonell familie eller omsorgssvikt trenger ikke nødvendigvis å utvikle en slik atferd 

(Kruse, 2011, Mossige, Ainsaar & Svendsin, 2007, Ingnes & Kleive, 2011).  Om barnet har 

vært utsatt for seksuelle overgrep selv, er omdiskutert. Flere forskere mener at det er en av 

hovedårsakene til utvikling av SSA, mens enkelte forskere derimot mener at det ikke er en 

fellesnevner som går igjen, og at vi derfor ikke kan bruke det som en årsaksforklaring. 

Samtlige av mine informanter viser til at denne gruppen med barn og unge er en heterogen 

gruppe bestående av ulike undergrupper, hvor hver og en har sin egen livshistorie og 

bakgrunnsfaktorer. Hvis målet er å skape en varig forandring er det nødvendig å få kjennskap 

til barnets historie og bakgrunn, samt ulike faktorer som kan ha vært med på å bidra til denne 

atferden (Ingnes & Kleive, 2011). Omsorgssvikt er en faktor som samtlige informanter 

trekker frem i sin erfaring med barn SSA. Flere informanter peker på det komplekse forholdet 

mellom egen utsatthet og utvikling av den skadelig seksualiserte atferden. I forhold til 

foresattes omsorgsevne, trekker samtlige av informantene frem barnas manglende erfaring 

med tilknytning og nærhet. Informant B sier:  

«Sant dette er jo barn som ofte har dysfunksjonelle familier. Familier som ikke har 

klart å dekke deres behov for trygghet og nærhet.. og mange har ofte måttet klare seg litt på 

egenhånd kan man si».  

Informantene mente at manglende trygg relasjon til omsorgspersoner kan påvirke barnets 

evne i å regulere seg selv og sine relasjoner i omgivelsene. Dette er sterkt vektlagt i Bowlbys 

(1988) sin tilknytningsteori. Hvis et barn vokser opp i utrygge relasjoner kan det utvikle et 

tilknytningstraume (Shore, 2009 & Killén,2000, Killén,2013). Forskning viser at både det å 

vokse opp i en familie hvor foreldrene har fysiske og psykiske lidelser, det å være vitne til 

vold i familien, og det å bli direkte utsatt for vold, seksuelle overgrep, mishandling,og annen 

omsorgssvikt, kan øke risikoen for senere volds- og aggresjonsproblemer (Loukas, Fitzgerald, 

Zucker, & von Eye, 2001, Reitzel-Jaffe & Wolfe, 2001,Bengtson et al., 2004). Informant B 

forteller:  

«Jeg har ikke møtt noen unge med skadelig seksuell atferd som ikke selv har blitt 

utsatt for noe. En eller annen form for vold, grov omsorgssvikt, seksuelle overgrep, mobbing 

eller avvisnings problematikk». 
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Denne uttalelsen er en gjennomgående besvarelse. Klinikeren har erfaring med 

oppvekstmiljøet som bærer preg av flere negative og ofte traumatiske opplevelser. Dette 

sammenfaller også med studie gjort av Kjellgren (2009), Priebe (2009), Mossige,et al., (2007) 

hvor ifølge dem, ungdom som selv har blitt utsatt for seksuelle traumer har tre ganger så stor 

sannsynlighet for å utøve skadelig seksualisert atferd, sammenlignet med gruppen som ikke 

hadde opplevd egne seksuelle traumer (Ingnes & Kleive, 2011,). Slik jeg forstår det viser 

dette oss at omsorgssvikt kan være en utslagsgivende faktor med tanke på å utvikle en 

skadelig seksualisert atferd (Kruse, 2011; Mossige & Stefansen, 2007). Likevel er det er 

viktig å presisere at de langt fleste som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, ikke selv blir 

overgripere og at heller ikke alle unge overgripere kommer fra dysfunksjonelle hjem (Kruse 

2011) 

4.2.3 Nedsatte evner- «Barn med SSA, har ofte nedsatte kognitive evner» 

Barn og unge med nedsatte evner har ofte lav sosial kompetanse og skjønner ofte ikke 

hvordan de skal skape gode relasjoner til andre mennesker (Ingnes & Kleive). Barn og unge 

bruker store deler av livet sitt på skolen, hvor vennskap til klassekamerater eller på tvers av 

klassene er viktig for trivselen. Barn som ikke mestrer å skape relasjoner til jevnaldrende har 

en tendens til å søke oppmerksomhet fra barn som er mindre enn dem selv. Som alle andre 

barn har også disse trang til å utforske egen seksualitet (Ingnes & Kleive). Dette sammenfaller 

med hva mine informanter sier:  

«Dette er ofte gutter som sliter på skolen, som føler de ikke strekker til og har liten 

mestringsfølelse på flere arenaer” De trenger at noen holder tak i dem, mange av dem 

trenger ganske bred utredning - for å sikre at man får innsikt i evnenivået, kognitive nivået på 

dem- mange av dem har gått litt under radaren og har store vansker på skolen uten at noen 

har oppdaget dem».  

Forskning viser at man ikke med sikkerhet kan si at barn med nedsatte evner begår oftere 

skadelig seksualisert atferd. Det finnes imidlertid sterke indikatorer fra flere undersøkelser 

som viser til at unge med nedsatte evner er betydelig overrepresentert til henvisning for SSA 

(O’Callaghan, 2004 ref i Ingnes & Kleive 2011 & Ingnes & Birkhaug 2017). Ingnes & Kleive 

(2011) mener at årsaken til deres overgrep delvis skyldes at de ikke forstår konsekvensen av 

sin atferd og at den ofte kan være impulsstyrt. Samtidig presiserer informant B at man ikke 
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skal undervurdere barn med nedsatte evner om hva de forstår og ikke forstår. Dette belyser 

følgende:  

«Barn med psykisk utviklingshemming kan være manipulerende og svare ting bare for 

å please, man må ikke undervurdere dem». 

Samtlige av informantene snakker om viktigheten av en nevrofysiologisk test før behandling, 

slik at de kan danne seg et bilde av hva barnet kan forstå og ikke forstå, og dermed legge 

behandling etter deres nivå. Visuell støtte blir trukket frem som et eksempel i bruk under 

behandlingen for å øke læringsutbytte til et barn med nedsatte evner. 

4.2.4 Jenter med SSA – «guttene vi jobber med … eller..og jentene.. eller det 

vil si en.. det er nok flere altså” 

Ingnes & Kleive (2011) mener at skadelig seksuell atferd bryter med vår illusjon om det 

kvinnelige kjønn. Noen undersøkelser har ikke tatt høyde for at det finnes jenter som utøver 

SSA. Enkelte stereotyper om gutter kan ha bidratt til å gjøre det vanskelig å oppdage jenter.  

Når informant D for tredje gang omtaler sine pasienter som bare guttene, spør jeg. Hva med 

jentene?  Da sier informant D:  

«Vi hadde vel egentlig en jente.. men der nektet foreldrene hennes at vi tok henne inn 

til behandling. Ellers får vi ikke inn saker med jenter, med mindre de er offeret». 

Informant C forteller derimot:  

«Jo vi hadde 3 stykker i fjor.. Tre jenter som begikk en gjengvoldtekt. Fryktelig sak. 

Og det var jo i tillegg på en som.. i hvertfall kunne virke som at han var en døddrukken gutt. 

En nesten bevisstløs gutt, han var helt ute av stand til samtykke. Vi skal ikke være naive og tro 

at det ikke finnes.. vi må snakke om det og anerkjenne at det finns». 

Forskning viser at barn med SSA er overrepresentert av gutter, dette samstemmer med hva 

mine informanter sier. Likevel kan det tenkes ut i fra hva enkelte av informantene fortalte at 

andel av jenter med SSA er høyere enn antatt. Dette støttes av Birkhaug et al., 2005; 

Kjellgren, 2009; Kruse, 2011; Mossige & Stefansen, (2007).  
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Informant B uttaler:  

«Jeg har sett tilfeller hvor det er en jente som har utøvd en skadelig seksualisert 

atferd, men det er ikke ofte.. jeg tror det er langt flere tilfeller enn vi tror i utgangspunktet.. 

Det er vanskeligere å oppdage jentene, og det er nok fordi det er enda mer tabubelagt enn at 

gutter utøver atferden».  

Det er vanskelig å si noe om omfanget av jenter med en skadelig seksualisert atferd, fordi det 

er lite forsket på. De undersøkelsene som har blitt gjort på temaet, konkluderer med at det er 

et lite problem. Ut ifra mine funn, mener informantene at det er lite snakk om jenter med 

SSA. Er det virkelig slik at omfanget av jenter med SSA er lite, eller kan det tenkes at 

samfunnsnormene har bidratt til å ikke avdekke problemet? Samfunnet bør anerkjenne at dette 

kan være et problem og at det er vanskelig å oppdage. “Man ser det ikke før man tror det” 

(Ingnes & Kleive, 2011:20).  

4.3 Hvilke elementer og mål bør behandlingen 

inneholde  

I det følgende presenteres funn som beskriver informantenes refleksjoner og tanker rundt 

hvilke elementer som bør være med i behandling av skadelig seksuell atferd. Sentrale funn er 

traumesensitiv tilnærming, sunt forhold til seksualitet, grensesetting, håp for fremtiden og 

strategier for fremtidige nedturer. Kartlegging av barnets oppvekst og livssituasjon, blir også 

flere ganger brakt frem som en viktig del av behandlingen. I følge Långström et al., (2015) 

mangler det fortsatt forskning som entydig viser hva som kan være en god og virksom 

behandling av barn med SSA. Videre mener de at det å designe gode behandlingsstudier med 

disse barn og ungdommene, er utfordrende fordi det ikke er lett å samle store nok utvalg 

(Långström, et al., 2015). Ingnes & Kleive mener at for enkelte holder det med at deres 

handling blitt kjent for andre, samt at de møter noen som viser dem respekt og tørr å lytte til 

det de har gjort. Andre trenger mer omfattende behandling for å kunne stoppe den skadelige 

seksuelle atferden (Ingnes & Kleive, 2011).  

4.3.1 Traumesensitiv tilnærming- «Har de egne traumer må vi jo ha fokus 

på det, og det er ofte ikke rent få» 
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Hver sak og hvert barn er forskjellig. I noen saker er ikke omfanget like alvorlig og barnet 

trenger ikke like langt behandlingsforløp eller støtte. Forskning viser også at barn med SSA 

ikke nødvendigvis trenger å ha vokst opp under dårlige omstendigheter. Men det finnes 

derimot mange i denne gruppen som har opplevd omsorgssvikt, tilknytningsvansker og egne 

traumer (Kruse, 2011). Dette belyses av informant F i følgende:  

«Man må finne årsakene, og de kan ofte ligge i traumer som de har opplevd.. det kan 

ligge i tilknytningsproblematikk.. sex er jo en tilknytning emosjon. For de blir jo ofte brukt for 

å knytte seg til andre på.. hvis de f.eks. er ensomme. Hvis de har manglende tilknytning så 

bruker de sex for å komme nærmere på dem. Så har vi ganske mange barn som har alvorlig 

seksuell utagering, og der ligger det ofte problemer som er vanskelig å finne». 

Barn som blir henvist til behandlingen beskrives av informantenes som barn i krise. Ved bruk 

av forståelsen til modellen “traumebevisst omsorg” (TBO) (Bath, 2009, Perry 2006), i 

behandlingen kan det øke sannsynligheten for å forstå hva som kan ligge bak atferden. Dette 

er en modell som har til hensikt å møte barn og unge i krise på en god måte (Frederico, 

Jackson & Black, 2010 & Bath, 2010; Perry 2006). Modellen har tre hovedfokusområder: 

relasjon, trygghet og affektregulering (Howard Bath, 2008). Dette er områder samtlige av 

mine informanter mener har stor betydning for et godt behandlingsforløp. Informant C 

forteller:  

«De er skamfulle, det er mye følelser av skyld, skam. Det er noen tøffe runder her for 

dem å gå inn i, sånn at det er ganske viktig med hvordan de blir møtt.. de fortjener å bli møtt 

på en god måte.. Det er ikke god helse for noen å gå rundt med mye skam, ei heller for denne 

gruppen».  

Flere av informantene forteller at de ofte må ramme disse barna inn og skape en trygghet 

rundt dem, før de i det hele tatt kan begynne med den spesifikke behandlingen. Bak atferden 

ligger det ofte en utrygghet fra oppveksten og tilknytningsvansker. Barn som har opplevd lite 

emosjonell nærhet tidligere i barneårene kan være ekstra utsatt for å utvikle en skadelig 

seksuell atferd.  Mange barn med SSA har vokst opp med omsorgspersoner som ikke har klart 

å gi dem nok nærhet og varme. En utrygg tilknytning til sine omsorgspersoner, kan påvirke 

barnets utvikling på det personlige og det relasjonelle plan (Anstorp m.fl., 2006, Hart og 

Schwarts, 2009, s 65 & Killén 2013). Barn med en utrygg oppvekst kan ofte ha en oppfatning 
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av seg selv som ond eller motbydelig (RVTS Sør). I forhold til det relasjonelle kan barna ha 

vanskelig for å skape gode relasjoner til andre mennesker. Disse barna har ofte skapt en 

mistillit overfor andre og tar ofte avstand til andre mennesker (Ward, Polasheck, Beech, 2006, 

Killén 2013, Ingnes & Kleive, 2011). Informantene forteller at det er viktig å starte en 

behandling hvor fokuset er å lage en god relasjon i bunn.  Informant A sier:  

«Disse barna er ofte litt inneslutta når de kommer, og da må jeg jobbe litt for å nå inn 

til dem.. det er ikke alltid lett. De skjønner jo ofte at det de har gjort er galt og de skjems over 

det, og da vil de jo ofte ikke være til behandling og snakke om akkurat dette. Da prøver jeg å 

sette meg inn i hvordan de har det og jobber med å få en god relasjon fra starten av til 

barnet». 

Dette støttes av flere forskere, blant annet Långström som mener at økt kunnskap om 

relasjonsbygging kan ha en reduserende effekt av atferden, dersom det er et fokus i 

behandlingen (Långström, 2001). For å kunne bygge en relasjon er det en forutsetning at 

klinikeren legger til rette for tillit og trygghet. Det kan være vanskelig. Menneskets hjerne er 

utstyrt med speilnevroner som gjør at man imiterer andres emosjoner. Når et barn kommer inn 

til en behandler og viser en atferd som fort kan bli oppfattet som unnvikende eller uvennlig, 

må behandleren jobbe med seg selv og hvordan han/hun fremstår under behandlingen ovenfor 

barnet. Ved å møte barnet på en sensitiv, respektfull og anerkjennende måte kan det øke 

mulighet for å skape en tillit mellom barnet og behandleren (Hart,2008). En av informantene 

kaller en slik tilnærming for aktiv empati. Informant F forteller om hvordan han starter en 

behandling:   

«Det er ikke så mye gærent med deg, det er mye gærent rundt deg.. da gråter mange. 

Da letter det for mange.. Det viktigste når jeg møter disse barna er å skape en god relasjon, 

hvor jeg viser aktiv empati (..) Da må den unge merke at vi mener det, det nytter ikke si at jeg 

er glad i alle barn jeg, det må være en genuin empati. Og det opplever barn fort».  

I forhold til omsorgssvikt uttaler informant C:  

«Det er ofte at det ikke er oppdaget at de lever for dårlige liv, de lever med grov 

omsorgssvikt, eller psykisk syke foreldre, utsatt for seksuelle overgrep eller vold. Ofte blir det 

ikke avdekket bare en ting, men også svikt rundt dem. Andre av dem kan ha en grusom 
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mobbehistorie i bunn.. Det er ikke rent få av dem som har hatt en veldig ensom oppvekst hvor 

de både har vært utsatt hjemme og på skolen». 

Barn som er utrygge har liten sjanse for å lære og ta til seg ny kunnskap. Noe av målet i 

behandling av denne gruppen er å gi barnet kunnskap om å regulere følelser. Affektregulering 

er ingen medfødt evne, den må læres. Uten en trygg atmosfære under behandlingen kan barnet 

ikke være tilgjengelig for slik kunnskap. Det er derfor så viktig at behandleren legger til rette 

for at barnet føler seg trygg, slik at behandleren klarer å samregulere barnet følelser 

(Jørgensen, & Steinkopf, 2013). Som nevnt tidligere uttrykker flere informanter at de har til 

gode å møte et barn med SSA som ikke har opplevd omsorgssvikt eller lever i en vanskelig 

livssituasjon. Ut fra dette er det nærliggende å slutte at det bør være hensiktsmessig å ha en 

traumesensitiv tilnærming til hvert barn, i alle fall i starten for å finne ut om barnet har 

opplevd egne traumer. 

4.3.2 Barnas kunnskap om sunn og usunn seksualitet- «Barn med 

SSA må vite hva som er greit og ikke greit i forhold til seksualitet». 

Samtlige av mine informanter uttrykker hvor viktig det er å ha fokus på sunn og usunn 

seksualitet under behandlingen. De forteller at barn med SSA har varierende kunnskaper om 

sunn og usunn seksualitet. Dette samstemmer med funn fra Kjellgren (2009), hvor hun legger 

frem at et fellestrekk hos mange barn med SSA er at de opplever å ha utilstrekkelig kunnskap 

om seksualitet generelt og seksuelle relasjoner. I hennes egen undersøkelse fortalte flere 

informanter om sin egen usikkerhet rundt kropp og sex, og at de ønsket seg muligheten til å 

snakke med profesjonelle om seksualitet (Kjellgren, 2009). På spørsmål om hva barn med 

SSA trenger av kunnskaper om seksualitet forteller informant A:  

«Det varier veldig. Fra en som trenger opplæring i hva er sex, når skal du kjenne at 

hun/ han ikke vil, er det lov å ta på andres pupper hvis du synes dem er fine? nei, til hvordan 

kroppen fungerer. Man må være helt konkret. Men det er jo ikke det samme hva en 13 og 17 

åring trenger». 

En viss grad av fokusering på seksuelle kroppsdeler, nysgjerrighet om seksuell oppførsel, og 

interesse for seksuell stimulering er en normal del av barnets utvikling (Friedrich et al., 2001 

& Ingnes & Kleive 2011 og Langfeldt 2000). Alle informantene synes selv de er flinke til å ha 
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fokus på hva sunn seksualitet er. De forklarer at de trekker frem ulike kjennetegn ved hva som 

er normal seksuell lek, at det er fint med utforskning som oppstår spontant, hva gjensidig og 

ikke-tvangsmessig innebærer, og at seksualisert atferd som ikke forårsaker negative følelser er 

bra. Imidlertid uttrykker den ene informanten om bekymringer til hvordan behandlerne 

snakker om seksualitet. Han antyder til at enkelte fagpersoner ikke er gode nok til å få frem at 

sunn seksualitet er noe bra.  Informant F forteller:  

«Jeg tenker at det med sunn seksualitet må mer inn i behandling. Det tror jeg ikke er 

tilstrekkelig med i behandlingen andre plasser.. jeg tror det fort kan bli sånn at det er fokus 

på å bygge ned enn å bygge dem opp igjen, det er jeg redd for hvertfall».  

Kan det stemme at behandlere ikke snakker om sunn seksualitet tilstrekkelig nok? En annen 

mulig forklaring kan være lite kommunikasjon mellom behandlerne. 

Alle mennesker er seksuelle vesener og har rett på et godt seksualliv. Opplevelse av et godt 

seksualliv kan være vesentlig for utvikling av god helse, personlighet og identitet (WHO, 

2010) Disse barna har ofte i utgangspunktet et dårlig forhold til seksualitet og trenger derfor 

støtte til å vite forskjellen på usunn og sunn seksualitet. Aasland (2015) støtter dette og mener 

at barn trenger å få kunnskap og språk om kropp, seksualitet, pubertet, genitalier, kroppens 

utvikling og følelser knyttet til seksualitet. Barns bevissthet om seksualitet kan påvirkes av 

behandlernes syn på seksualitet. Behandleren bør ha en positiv og respektfull holdning til 

seksualitet i dialog med barn med SSA (WHO, 2010, & Aasland, 2015). Informant B, D og F 

belyser dette:  

«Det er veldig viktig med et positivt forhold til seksualitet. Det er en forutsetning for å 

jobbe med denne gruppen, uten det blir det en mangelfull behandling».  

Slik jeg forstår er det helt nødvendig for barn som har utøvd en skadelig seksualisert atferd å 

få kunnskaper om sunn og usunn seksualitet. Behandlere må tørre å snakke om seksualitet, 

kropp og grensesetting, men heller ikke glemme å snakke om nærhet og det fine med 

seksualitet. Barn med SSA har ofte et anstrengt forhold til seksualitet, og det er derfor så 

viktig at behandleren klarer å fremme sunne og positive sider ved den. Slik kan barna senere 

klarer å leve et seksuelt liv. De har godt av å få seg kjæreste eller knytte andre sunne 
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relasjoner som innebærer intimitet, men barna må lære seg hvor grensene går og hva som er 

sunn seksualitet. 

4.3.3 Grensesetting – «De har ofte ikke skjønt når det var de brøt grensen ..» 

Ingnes & Kleive (2011) mener at dagens ungdom får for lite kunnskaper om andres grenser 

og hvilke konsekvenser en skadelig seksualisert atferd kan føre til. Rus og alkohol kan øke 

sjansen for en mangelfull dømmekraft. Mangel på motstand kan for eksempel misforstås til å 

være en invitasjon (Ingnes & Kleive, 2011). Barn med SSA må få en forståelse for hva som 

førte til at de kom i en slik situasjon, hvor grensen går, og hvordan de kan handle annerledes 

neste gang de kommer i en lignende situasjon. Dette er i tråd med hva informantene forteller. 

Informant B belyser dette ved å si: 

 «Vi må hjelpe de unge med SSA til å endre deres forståelse overfor hva de har påført 

den fornærmede, samt hva som førte til at de kom i denne situasjonen..  Hva var det som 

gjorde at barnet kom i en slik situasjon. Slik at de ser en sammenheng, at de får til den her 

refleksjonen om egne følelser og tanker. Denne refleksjonen må være der for å greie å endre 

handlingsmønster. De trenger kunnskap om hva de gjorde feil, fordi de tenkte ikke der og da 

at det var feil, de så ikke signalene. Barna trenger kunnskap om hva som er greit, de trenger å 

se at feiltrinn av en slik art fører til ubehagelige konsekvenser».  

Denne uttalelsen belyser at barnas atferd er av en grenseoverskridende karakter. Informantene 

fremhever at en tydelig bevisstgjøring av andre menneskers grenser er viktig, ved å fremme at 

den unge selv skal oppdage og forstå andres grenser. Flere forklarer at det å trene på å 

respektere andres og også egne grenser, er noe de opplever som hensiktsmessig under 

behandlingen. Informant C forteller:   

«Jeg blir ofte overrasket om hvor åpne de er, men da har de fått en kunnskap om hvor 

skadelig dette er for andre, det hjelper. Noen vil jo ikke snakke, og synes det er vanskelig. 

Men jeg opplever at de likevel tar til seg kunnskap Men de har en indre motivasjon der for å 

lære om hva som har gått galt, de ønsker ikke å skade noen igjen. Jeg opplever at de synes det 

er trygt og fint å snakke om noe som er fryktelig og tabubelagt, for de har ofte ingen andre å 

snakke med. Jeg opplever at de ofte er veldig takknemlig for at de kan få snakke med noen om 
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dette. Det er ikke så vanskelig å komme i posisjon som folk tror, og det til tross for at mange 

ikke er så snakkesalige også». 

Som jeg tidligere har skrevet har ofte disse barna opplevd egne traumer. Disse traumene kan 

tenkes å ha gjort skade på deres egne grenser og integritet. Slike erfaringer bør trekkes inn i 

behandlingen parallelt med andre temaer. Dette samstemmer med Ingnes & Kleive (2011) 

som mener at behandlere av denne gruppen må ha to tanker i hodet samtidig. Informant A 

belyser:  

«De er på mange måter som andre barn og unge, men de mangler de sosiale antenner 

som andre barn har, slik at de ikke skjønner hvor grensen går for andre og hva som er 

passende og ikke passende å gjøre (..) dette kan ha sin årsak fra at barna selv har opplevd at 

deres grenser er trådt på». 

Flere av informantene er klare på at de ikke ønsker å bagatellisere atferden, og mener det er 

viktig å være tydelig på at handlingen de har gjort er uakseptabel. Noen nevner at de begynner 

med å lese opp hendelsene som har skjedd, og forteller dem helt kort og enkelt at dette ikke er 

greit samt hvilke grenser de har brutt. For selv om de mener at det er viktig å vise omsorg, må 

behandlerne være tydelig på at de ikke på noen måte aksepterer de handlingene som har blitt 

utøvd. Behandlere må ha to tanker i hodet samtidig (Ingnes & Kleive, 2011).  

4.3.4 Tilpasse til den enkelte – «behandlingen varierer jo relativt mye ut 

fra alder og deres livssituasjon» 

Informantene trekker frem mange felles fokusområder under behandlingen. Det er noen 

temaer og områder som alltid blir tatt opp, sånn som sunn og usunn seksualitet, grensesetting 

og mentaliseringsevnen.  Men ifølge informantene må hver behandling tilpasses den enkelte. 

Hva som vektlegges i behandlingen avhenger av hva slags opplevelser og erfaringer den unge 

har med seg (Kjellgren, 2011). Informant A og C belyser:  

«Det er forskjell på behandlingen. Det varierer veldig fra om man er 10 eller 17 år 

eller har ulik funksjonshemning.Men de trenger en bred utredning og kartlegging på flere 

områder, både hva de har gjort men også hvordan de har det og hva de har evner til (..). 

Noen trenger en bevisstgjøring av hva de har gjort.. det kommer an på hvilke ressurser de har 
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rundt seg, har de noen som vil hjelpe dem.. også har vi andre som trenger mer spesifikk 

behandling».  

Informnat E er enige i dette og uttaler: 

 «Det er viktig med en bred kartlegging. Det kan ofte være fare for selvmordstanker 

hos disse barna, det er en grunnene til at det kan være så viktig» 

Det er viktig å få kartlagt bredt. Både hvordan barnet lever og hvilken oppvekst han/hun har 

hatt. Er barnet i kontakt med jevnaldrende på skolen, hva gjør de på fritiden, og har barnet 

andre voksne å snakke med utenom sine foreldre. Det kan være lett å glemme og stille de 

enkle spørsmålene. Barnet sitter ofte på vonde opplevelser selv. Det er viktig at klinikeren 

klarer å stille enkle og direkte spørsmål, slik at barnets historie kommer frem (Ingnes & 

Kleive, 2011). En fellesnevner som går igjen i intervjuene er at behandleren må orke å lytte til 

det de har gjort og opplevd selv. Informant E sier:  

Det å orke og ta innover seg hva de har gjort ser jeg gjør noe bra for barnet. Det er 

starten på en tillit mellom oss».  

Det kan synes som at alle informantene vektlegger sikkerhet og kontroll i familien, nærmiljøet 

og skolen. Det er viktig at barnet ikke blir satt i en posisjon som gjør det lettere for det å begå 

et overgrep. Disse tiltakene varierer ut i fra alvorlighetsgraden og omfanget av atferden. Av 

og til, i svært alvorlige saker, må barnet tas ut av sin familie og omplasseres. Dette skjer 

sjeldent, heldigvis. Tiltakene går ut på å tilrettelegge for at barnet ikke er alene med andre 

barn. Slike tiltak må drøftes med de gjeldende instansene, som skole, fritidsklubb og foresatte. 

Det er nødvendig at noen voksne vet om hva som har skjedd, slik at de holder et ekstra øye 

med dem. Informantene understreker at andre barns sikkerhet må komme først.  

Alle er opptatt av å se den enkelte og deres erfaringer. Dette samstemmer med annen 

forskning. Hvis man ønsker å forstå hvilken “bagasje” det enkelte barnet sitter med, må man 

gå innenfor rammene av deres familier og sosiale miljøer. (JanusCenteret, 2016). Informant D 

belyser hvordan det kan gjøres:  

«Det jeg tenker er genuint for dem alle er at de må bli møtt og bli sett.  Møte en som 

tør å være direkte, som tør å gå inn i problematikken sammen med dem og som ikke går rundt 
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grøten (..) Utforske personen sammen med personen selv i et sånt genuint ønske om å få tak 

på det som er personens situasjon, slik at man kan forhindre nye overgrep ... det er de også 

selv opptatt av å forhindre ... at dette skal skje igjen». 

Slik jeg ser det støtter Langstrøm (2000) dette. Han mener også at det kan være lett å glemme 

de enkle spørsmålene som handler om hvordan barnet egentlig har det. Spørsmål som, har du 

erfaring med venner, har du tilhørighet i en gruppe eller jevnaldrende og tilbringer du fritid 

utenfor hjemmet. Slike spørsmål må tilpasses, men kan ofte ikke bli enkle nok (Ingnes & 

Kleive).  

Gjenopprettende samtale 

Flere av informantene hadde hatt positive erfaringer med en gjenopprettende samtale. De 

mente dette ikke var et tiltak som burde iverksettes i alle saker. En forutsetning er at den 

fornærmede er motivert og skjønner hva det kan innebære. Den fornærmede må ha et klart 

ønske om å gjennomføre en slik samtale. Begge parter bør ha øvd på forhånd på hva de 

ønsker å si, og hva de ikke bør si.  

Informant E, B og C uttaler dette om sine erfaringer i bruk av en slik samtale:  

«I noen saker, har en gjenopprettende samtale vært veldig viktig for at begge parter 

har klart å gå videre i livet. Den fornærmede kan få en opplevelse av at skylden blir tatt i fra 

han/henne og den som har utsatt får ofte en økt forståelse for konsekvensene av sin atferd.. 

det går på en måte litt mer opp for vedkommende hva han/hun har gjort».  

Hvilke elementer og tiltak som gjør seg gjeldende er forskjellig for hvert barn. Det avhenger 

av hvilke områder barnet strever med, omfanget, alvorlighetsgraden og livssituasjonen. 

Behandlerne bør gå inn i arbeidet med et genuint ønske om å bli kjent med barnet og tilpasse 

det deretter.  

4.3.5 Gi håp – «Disse barna, spesielt, trenger noen som gir dem håp for livet 

videre».   
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Gi håp er en fellesnevner som går igjen i intervjuene. Som nevnt tidligere mener informantene 

at denne gruppen trenger omsorg, også i behandling. Men de trenger noe mer enn bare trøst 

og støtte, de trenger håp. Behandlerne må vise at de virkelig tror på at barna skal klare å slutte 

med den skadelige seksualiserte atferden. Samtidig er det viktig å tydelig formidle en tro på at 

barnet skal klare seg i livet i forhold til arbeid, venner og familie. Slik kan også barnet selv 

begynner å tro og håpe på en bedre fremtid. Informant B belyser dette:  

«Formidle håp om at de kan få et godt liv igjen, og håp om at de ikke kommer til å  

gjøre dette igjen.. Dette ser jeg er veldig viktig for de barna jeg har hatt til behandling..  De 

trenger så sårt noen som tror på dem, sånn at de også kan begynne å tro på seg selv».  

To av informantene snakker om at behandlerne også må gi håp til foreldrene. Noen foreldre 

trenger å lære å bli glad i barna sine igjen. De må lære å forstå at barna trenger støtte og 

omsorg og at dette er en atferd som har gått galt. Informant C belyser dette i uttalelsen: 

«Gi håp til foreldrene, lære dem at de kan bli glad i barna sine igjen”. Gjøre dem 

mindre bekymret for at barna skal utøve atferden igjen, formidle hvor viktig det er at disse 

barna trenger omsorg og støtte fra foreldrene. Dette er ikke barn med onde intensjoner, og 

heller ikke barn som har ønsket å skade et annet barn.. De trenger støtte og omsorg. De er så 

avhengig av det».  

Det er viktig for barnets utvikling å kunne se at det er håp i fremtiden. En informant forteller 

at dette kan gjøres ved å lage en fremtidsplan sammen. En fremtidsplan med hvilken jobb han 

ønsker seg eller en reise han/hun kunne tenke seg å gjennomføre. Men her presiserer hun at 

det er viktig å være realistisk og å unngå og gi barnet falske forhåpninger.  

4.3.6 Selvtillit- «Ofte må vi hjelpe dem med selvtilliten, de trenger av og til å 

bli sendt på sjarmørskole».  

Forskning viser at mange av disse barna har en oppvekst preget av dårlige rollemodeller. Alle 

informantene forteller at barn med SSA ofte har et negativt selvbilde. Dette samstemmer med 

Ingnes & Kleive 2011 & Nyman, Risberg & Svensson,2001 sin forskning. To av mine 

informanter snakker om det å hjelpe dem med deres egen holdning, kle seg fint og generelt 

om hygiene. De kaller det “sjarmørskole”. Informant C belyser:  



65 

 

«Noen av dem må man ta med på en sjarmskole.. lære dem om hygiene (..) for sant 

noen av dem ville du ikke tenke deg å gi en klem.. Og hvordan skal de da ha sjans på det 

motsatte kjønn, når man selv ikke kunne tenkt seg å gi dem en klem? Og hvis ingen kunne 

ønske å gi dem en klem, da ender man kanskje opp med å ta den klemmen. og da har vi et 

problem. Da trenger de hjelp til det! Gjøre dem litt attraktive rett og slett, få dem til å løfte 

blikket, barbere seg, gre håret».  

Når vi vet at det er sterke indikatorer på at få fagfolk ønsker å “ta i slike saker”, er det derfor 

viktig at klinikeren som står for behandlingen klarer å genuint bry seg om dem. Ikke bare 

hjelpe dem med de seksuelle problemene deres, men også med hvordan de ser på seg selv 

(Långstrom 2001). Dette er et barn som mest sannsynlig synes lite om seg selv etter det som 

har skjedd. For at barnet skal kunne gå videre i livet, trenger det å bygge opp selvtilliten sin 

igjen. Informant B uttrykker dette: 

«For noen av dem er det viktigste poenget å gi dem selvtillit, få dem til å tro at de kan 

gå ut i verden igjen stående alene med rak rygg på to ben». 

Dette gjenspeiler også synet til de andre informantene som forteller at behandlere har en 

viktig jobb med å peke på barnas gode kvaliteter og egenskaper. Nyman, Risberg & Svensson 

(2001) & Långstrom (2001) mener at barn med SSA ofte har en tendens til kun å se sine 

dårlige sider. De synes det er vanskelig å snakke om seg selv, så istedenfor å si hvordan de 

føler det, kan de ofte presentere et idealisert bilde av seg selv. Her trekker de frem viktigheten 

av at behandleren klarer å vise frem barnets gode sider, og spille på dem. De prøver å speile 

barnets selvfølelse, slik at barnet selv kan forstå sine følelser rundt selvbildet.  

4.3.7 Strategier for hjelp i møte med fremtidige nederlag – «Lære seg 

alternativer til det de har gjort før» 

Litt ut i behandlingen snakker flere av informantene om å gi barna strategier for livet videre. 

Barna må lære seg å ta andre valg når de er sårbare, lei seg eller stresset. Hvis de ikke mestrer 

det, kan de lett falle tilbake i gamle mønstre. Informant B forteller at det er viktig å hjelpe 

pasienten med å få på plass enkelte deler av livet før behandlingen er over. Hun uttrykker:  
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«Vi må hjelpe dem til å få noe mer på plass i livet. Det ser jeg er viktig. Få til skolen, 

få til det med venner, det er viktig. At de ikke blir sittende på PC-en hjemme og se på porno, 

jeg ser flere av mine som er eller har vært pornoavhengig og har lett for å bare falle tilbake 

til det». 

Informant E uttrykker også:  

«Man får ikke gjort noe med det som har blitt gjort, men vi kan hjelpe de med å ta 

gode valg videre».  

To av informantene forteller at det er viktig å snakke om å ta indre stress på alvor. Samtale 

om hva som stresser dem, hva de kan gjøre hvis de er sårbare, lei seg, hvem de kan oppsøke 

og lære barna alternativer til det de har gjort. En anbefaler sine pasienter å oppsøke en trygg 

voksen eller en venn om de skulle føle et sterkt indre press. En annen anbefaler trening og 

pusteøvelser.  

Barn som har blitt tatt for å utøve skadelig seksualisert atferd, har stor sjanse for å møte 

fremtidige nedturer. For at barna skal bli rustet til å møte fremtidige nedturer, bør de øve 

sammen med behandleren sin på hvordan de kan takle det. Hvem de bør være ærlig med, 

hvem de bør holde det for seg selv overfor og hvordan de kan si det til sin kommende 

arbeidsgiver, om det skulle være nødvendig. Informant C belyser dette:  

«Jeg og en pasient øvde på hva han skulle si til arbeidsgiveren sin om sin fortid.. og 

hvordan han kunne takle et avslag. Det opplevde jeg han synes var veldig fint, og gjorde han 

mer klar til å gå på jobbintervju».  

Flere av informantene gir barna en mulighet til å komme tilbake. Det er en ‘boost’ for dem å 

fortelle at det går bra. De forteller at det er godt for både dem som behandler og barna.  

4.4 Kjennetegn på et positivt resultat og 

gjentakelsesfare  

4.4.1 «Mer reflekterte og bedre selvtillit» 
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Med denne type behandling av mennesker kan man aldri garantere for at personen er «helt 

frisk». Kliniker prøver i behandlingen å hjelpe barn med SSA for å ikke begå ytterligere 

overgrep, men det finnes aldri noen garanti. Jeg spurte informantene om hva de mente 

kjennetegnet et positivt resultat. Flere av informantene snakker om at når de merker at barna 

er mer reflekterte, så opplever de at barna har hatt utbytte av behandlingen. Informant E 

forteller:  

«Jeg ser etter om de er blitt mer bevisst handlingene sine. Bevisst egenkontroll og 

flinkere til å reflektere over sine egne følelser. Da mener jeg vi er på rett vei». 

Følelser er et tema som mange av informantene trekker frem i samtale om et positivt resultat. 

Behandlerne mener at økt evne til å mestre sitt indre følelsesliv er noe de ser etter. De forteller 

at barna ofte viser følelser når de snakker om hendelser de minnes med maktesløshet eller 

sårbarhet. Her nevnes følelser som ensomhet, sinne, skyld og skam. Ensomhet nevnes flere 

ganger og informantene mener at det ofte ligger mye ensomhet bak atferden deres. Samtlige 

av informantene forklarer viktigheten av å ta tak i disse følelsene og oppmuntre barna til å 

identifisere dem. Informant C belyser følgende: 

«Mange av disse barna har det vanskelig med å sette ord på følelsene sine. De klarer i 

liten grad å fortelle hvorfor de tror de føler slik de gjør, også knyttet til overgreps-hendelsen. 

Jeg opplever at barna blir flinkere til å reflektere over sine egne følelser etterhvert og får en 

bedre selvinnsikt under behandlingen.. Da er vi på rett vei». 

Flere av informantene mener at når de relasjonelle tingene har kommet på plass, så har de en 

oppfatning av at de klarer seg, og føler de har lykkes med behandlingen. En informant 

forteller om at han ser en endring hos pasientene når de klarer å få seg kjæreste. Da løsner 

ting. En annen forteller om pasienter som klarer å få seg en venn de åpner seg for og som ikke 

støter dem i fra seg. Behandleren forteller at dette er vendinger de ser barna vokser på. Det å 

få seg kjæreste og gode venner, er noe barna til slutt må klare selv, men behandleren kan 

bidra med å støtte dem på veien og gi dem råd.   

Noen av informantene mine gir pasientene sine tilbud om å ringe tilbake om de ønsker. 

Informant E uttaler:  
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«Å Følge opp er viktig. Jeg gir dem alltid et tilbud at de kan komme tilbake. Og det 

tilbudet pleier de å ta».   

Informant B forteller at også hun gir dem tilbud om å komme tilbake etter en stund. Hun sier:  

«Jeg gir dem et tilbud om å komme tilbake og det pleier de å like. Det gir dem en slags 

boost å komme tilbake og fortelle hvordan de har klart seg, og de fleste går det bra med. Da 

er det fint for dem og kunne fortelle det til meg, samtidig som det er fint for meg og høre. Det 

gjør meg glad». 

En av informantene forteller derimot at han kunne ønsket han kunne gitt et slikt tilbud, men 

ikke kommer til å gjøre det. Han forteller at det har med tid og kapasitet. Hvis han hadde gitt 

et slikt tilbud, måtte han ha stå oppført som ansvarlig for personens behandling under en tid 

han ikke ser pasienten. Informant D sier:  

«Nei det kan jeg ikke gjøre. For da må jeg tåle å sitte med ansvaret for 

behandlingsansvaret, når man ikke ser barnet. Så hvis det skulle skje noe da har jeg ikke 

kapasitet for å hive meg rundt og gi tid til det barnet. Så det er noe man må være bevisst på.. 

om man skulle gi et slikt tilbud».  

Slik jeg ser det virker et slikt tilbud veldig bra i utgangspunktet. Ulempen med det er at ikke 

alle kan tilby det, på grunn av kapasitet og ressurser. Samtidig er det et stort ansvar å stå 

oppført som ansvarlig for en behandling, når man ikke ser pasienten. Skulle det oppstå en 

kritisk situasjon, hvor pasienten får tilbakefall, kan dette falle tilbake på behandleren.  

Et annet element som informantene er uenige om, er om pasienten skal få et tilbud om å 

evaluere behandlingen selv. I følge Holmén, (2009) bør brukermedvirknings-prinsippet stå 

sterkt ved utøvelse av all behandling. Dette innebærer at pasienten skal få evaluere sin egen 

behandling. Informant F uttrykker at han synes det er en god ide, og at han har lyst til å 

utarbeide et evalueringsskjema. Informant D mener derimot at akkurat i en slik behandling 

kan det være vanskelig å få med brukermedvirkning prinsippet, i form av en evaluering fra 

pasienten. Dette fordi en slik behandling kan være vanskelig og ubehagelig for barna. De 

synes ofte det kan være ubehagelig å bli konfrontert med det de har gjort og å snakke om det. 

Flere av informantene forteller at de tror barna ville ha kommet til å svare noe de trodde de 

voksne ville bli tilfreds med, eller at de ikke utdypet svaret. Informant D og B uttrykker: 
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«De synes jo ikke det er kult og komme til meg … hadde de fått et spørreskjema med 

hvor bra de synes behandlingen har fungert, tror jeg de fleste hadde sagt Ok, bra, fint. Noe 

helt kort, eller ingenting».  

Slik jeg forstår det kan en evaluering fra pasienten i denne type behandling bli vanskelig. 

Derimot kunne det vært interessant med en evaluering om barnets atferd før, under og etter 

behandling, fra foreldre eller andre nære omsorgspersoner. Jeg tenker at dette kanskje kunne 

ha bedret en felles forståelse mellom behandler og foresatte, og dermed igjen bedre 

behandlingstilbudet.  

4.5 Gjentakelsesfare 

4.5.1 «Vi kan jo aldri garantere for at barnet ikke vil begå et overgrep igjen» 

I studier gjort på lengre behandlingstilbud viser tallene at mellom 10-15 % har gjentakelse av 

atferd (Birkhaug & Ingnes 2017, Ingnes & Kleive, 2011). Det som er hovedforskjellen på 

studiene er ulike kriterier. Noen konkluderer ut fra om det har blitt begått en ny domfellelse 

og andre tar ikke hensyn til om de sitter inne i fengsel under studien (Kripos, 2017). 

Resultatet til Reitzel viste at unge med SSA som mottok en overgrepspesifikk behandling, 

hadde en gjentakelsesfare på 7,4 % mens den andre gruppen som hadde avbrutt eller ikke 

mottatt behandling hadde en gjentakelsesfaren på 18,9%. Likevel er det vanskelig å skulle gi 

noen eksakt gjentakelsesfare. Informant A belyser dette: 

 «Jeg eller mine kollegaer kan aldri med sikkerhet si at et barn etter behandling aldri 

vil begå overgrep igjen. Det kan vi aldri love. Men når forskning viser at behandling kan 

hjelpe til at atferden ikke gjentas, så bør dette prioriteres.. forskning viser også at 

tilbakefallsraten er høyere blant de som begikk sitt seksuelle overgrep i ung alder».   

Dette samstemmer med rapporten fra Kripos (2017) Samtidig anslår Andrade og Vincent 

(2006) at 50 prosent av voksne overgripere begikk sitt første overgrep mens de ennå var barn 

(ref. i Søftestad & Andersen, 2014). Dette er i tråd med Kjellgrens funn (2009), hvor hun 

viser at flesteparten av overgrepene ble utført først i ungdomstiden. Disse funnene viser oss 

hvor viktig det er å gi en god behandling tidlig til unge med SSA. Dette fordi unge med SSA 
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ofte ikke har en befestet atferd og kan dermed enklere bli behandlet. Et slikt viktig 

forebyggende arbeid bør prioriteres høyt, ellers kan konsekvensene bli store (Søftestad & 

Andersen, 2014 & Kjellgren 2009). 

4.6 Tverrfaglig samarbeid og åpenhet  

4.6.1 «En instans kan ikke stå alene i saker med SSA»  

En god kommunikasjon mellom behandleren og de andre involverte instansene kan bidra til å 

bedre behandlingstilbudet. Hvordan dette fungerer i praksis vil i noen, men svært begrenset 

grad, bli belyst i denne studien.  

Saker med SSA er ofte sammensatte og alvorlige. Dette er barn og voksne som kommer i en 

krise. Fagfolk som arbeider innenfor feltet er derfor enige om at behandlingstilbudet bør 

forankres hos flere instanser. De trenger både støtte og hjelp fra flere hold (Askeland & 

Jensen & Moen, 2017). V27 som har lang erfaring med behandling av denne gruppen, skriver 

på sin hjemmeside hva de mener bør gjøres i slike saker. Her trekker de frem viktigheten av at 

ingen instanser bør sitte alene. Et tverrfaglig samarbeid øker muligheten for et bedre 

behandlingstilbud (Kleive, 2017). Dette samstemmer med hva mine informanter sier. 

Informant D belyser dette i følgende:   

«Jeg ville aldri vært alene i en slik sak.. det er for skummelt. Konsekvensene kan fort 

bli store om man trår feil, det er derfor bra å være flere om ansvaret slik at man føler seg 

sikrere i de avgjørelsene man tar, samt at det kan øke mulighet for å lykkes med flere 

vinklinger og løsninger».  

Likevel løfter flere av informantene frem problemstillinger i forhold til arbeidsfordelingen.  

De forteller at de involverte instansene er for dårlige til å forstå alvoret, og ta sin del av 

jobben. Slik jeg ser det er dette i tråd med V27 erfaringer (Kleive, 2017). Informantene mente 

at noe av det viktigste er å kalle inn til samrådsmøte hvor nødvendige parter blir innkalt (se 

kap, 2.5). Nødvendige parter varierer noe ut i fra omfanget og alvorlighetsgraden av saken 

(Ingnes & Kleive, 2011). I et samrådsmøte mente informantene det var viktig at alle fikk sagt 

det de mente om hendelsen(ene), slik at man kan danne seg et bilde av alvorlighetsgraden. 

Møtet sikrer at alle får uttalt seg og tatt del i arbeidet. Informant A sier følgende: 

https://www.nkvts.no/ansatt/ingunn-rangul-askeland/
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«Jeg opplever et samrådsmøte som hensiktsmessig. Uten et slikt møte er jeg redd det 

ville blitt mye rot.. samtidig så kan det ta alt for lang tid før dette samrådsmøte blir holdt. Det 

kan være kritisk i slike saker». 

 Flere informanter snakker om å kjenne til hvor grensen går for hvilken jobb klinikeren skal 

gjøre. De understreket at klinikere og andre fagfolk må vite at de ikke skal stå alene i slike 

saker.  Dette belyser informant D: 

«Hvis vi skal ha bra jobbing trenger vi flere instanser på plass, en liten instans kan 

jobbe ræva av seg men får ikke gjort nok, når andre ikke gjør sin del av jobben. Folk vet ikke 

ofte hvilken rolle de skal ha slike saker. BUPene forstår ofte ikke hvorfor de er med på et slikt 

møte og barnevernet tar ofte på seg for mye ansvar.»  

Dette mener jeg viser at det finnes mange fagfolk som ikke prioriterer saker med SSA, eller at 

det er mangel på ressurser eller kompetanse. En annen informant C mente det burde bli 

utarbeidet klarere retningslinjer på hvilken instans som skal gjøre hvilken jobb. Hun syntes 

det var skummelt når enkelte tok på seg hele ansvaret, og andre fraskrev seg alt ansvar. Her 

nevner hun erfaringer med saker hvor barnevernet ofte var dem som gjorde etterforskerens 

jobb, og at BUP og PPT ikke skjønte at de i det hele tatt burde involveres.  

Informant B belyser andre ulike problemstillinger som kommer til uttrykk i følgende:  

«Noen forsvarere ser alvoret og backer opp, og andre har en annen tenkning hvor de 

på en måte har en innstilling at: næ men dette var jo ikke store greiene”. Da er det jo ikke så 

lett å samarbeide alltid (..) Det kan også være motstand fra foreldre som ikke vil innse at 

barnet deres har gjort dette (..). Jeg kunne ønsket meg mer kontakt med foreldrene under 

behandlingen». 

Det er en felles oppfatning blant informantene at det er liten åpenhet i fagmiljøet, og at det 

preges av for lite deling av erfaringer. De mente at miljøet ville ha godt av mer åpen dialog og 

drøfting. Dette belyses av informant A:  

«Jeg opplever andre som sitter med kompetanse som mer lukket og som ikke har 

ønsket en refleksjon rundt temaområdet. Noe jeg opplever som svært synd. Faglig uenighet er 

bra og lov og sporen til faglig utvikling, men da kreves det en åpenhet. Og det å være lukket 



72 

 

om eget behandlingstilbud tror jeg kan være veldig farlig for da står man alene og jeg tenker 

at jeg ikke vil være alene om et slikt ansvar og det er et stort ansvar og skulle hjelpe disse 

unge til å få en innsikt til å forhindre nye overgrep. Det er viktig at man kan diskutere og er 

åpne for andre meninger for å kunne utvikle et godt nok tilbud, det synes jeg er viktig og det 

har jeg savnet».  

Flere informanter forteller at det eksisterer en del murer mellom fagmiljøene. En forteller om 

fagfolk som er svært lukket om fagfeltet, og som ikke viser noen interesse av å samarbeide i 

saker med SSA. Mye tyder på at fagmiljøet som arbeider med SSA saker er “magert.” Lite 

utveksling av erfaring, kompetanse og diskusjon kan ha dårlige ringvirkninger på 

behandlingstilbudet. Informant E uttrykker: 

«Ja vi trenger mer kompetanse og flere folk som hiver seg på. Men vi trenger og en 

større åpenhet i fagfeltet. Noen fagfolk er for lukket rundt dette fagfeltet.. og det er jo virkelig 

ikke bra.. hva gagner det dem?».   

 Dersom kulturen er preget av lite åpenhet, kan det skade utviklingen av et bedre 

behandlingstilbud. Jeg ser det som helt nødvendig at flere behandlere fra fagmiljøet bidrar i 

diskusjon og drøfting rundt ulike problemstillinger knyttet til SSA. Et sterkt faglig felleskap 

og forpliktende tverretatlig samarbeid, kan bidra til å motvirke utviklingen av en ukultur 

preget av lite åpenhet (Søftestad, 2005). En instans klarer ikke å sikre trygghet og støtte på 

alle arenaene hvor barnet hører til. Skolen må gjøre sitt for å trygge skolehverdagen,’ 

BUPene’ og PPT må ta ansvaret for sin del og barnevernet må ikke bli sittende med alt 

ansvaret. Dette er bare noen av problemstillingene. Fagfolk og andre voksne som kjenner til 

barnet, må vite nok om omfanget til å kunne sikre trygghet rundt barnet utenom behandlingen 

også. Dette støttes av flere forskere (Ingnes og Kleive 2011, Søftestad 2005, Caffaro og 

Conn-Caffaro, 2005, McNevin 2010, McVeigh 2003). Etter de pålagte møtene kan det være 

gunstig å ha oppfølgingsmøter hvor man diskuterer og oppsummerer sammen om veien 

videre. Her kan taus kunnskap bli løftet frem og en felles forståelse av barnets situasjon bli 

bedret. Under dette tverrfaglige samarbeidet må en huske å involvere de foresatte (Ingnes og 

Kleive 2011, Søftestad 2005). Utenlandsk forskning støtter også dette (Caffaro og Conn-

Caffaro, 2005, McNevin 2010, McVeigh 2003).  
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4.7 Ansvarsfraskrivelse  

4.7.1«Vi er pliktet til å hjelpe alle barn, uansett status!» 

Alle informantene mener at enkelte instanser og enheter fraskriver seg ansvaret ved å avslå 

saker som omhandler skadelig seksualisert atferd. I en undersøkelse gjort på hva årsaken til 

avslagene av SSA saker grunnet i, viste at 25,4 prosent svarte at problemet som ble beskrevet 

falt utenfor rett til helsehjelp hos deres enhet/instans (Askeland & Jensen & Moen, 2017). 

Barn med SSA har på lik linje som alle andre barn rett på behandling og rett på en god 

psykiske samt seksuell helse. Informant F belyser dette ved følgende uttalelse:  

«Det er jo BUP som har hovedansvaret for behandling av psykisk helse for barn og 

unge. Når de avviser slike saker som dette, bryter de jo med den norske lov og bør stå 

ansvarlig for dette.. En slik vegring når det gjelder disse sakene bør ikke få skje.. Denne 

gruppen blir rett og slett sviktet på det groveste». 

Dette kommer også frem fra informant B:  

«Største mangel er jo at det er for få som vil jobbe med denne gruppa og gripe fatt i 

det. Det er ofte ikke et tilbud til de som trenger det. Hadde det vært det så kunne vi henvist 

dem videre, men da kan vi få dem i retur. “nei vi har ikke kompetanse på dette området” “nei 

vi kan ikke ta dem”. Det er mye sånt eller det er ingen til å ta dem” Det er mange som blir 

støtt av det de har gjort. Veldig få som vil jobbe med dem, fagfolk er ærlige om det og sier de 

heller vil jobbe med ofrene. Det er kanskje en ærlig sak. Selv om jeg tenker at disse barna selv 

er utsatt på en måte». 

Helsedirektoratet har utarbeidet rettigheter for barn og unge mellom 0-18 år, som BUPene er 

lovpålagt til å følge. I brosjyrene om rettigheter til barn og unge fra en alder mellom 0-18 år 

står det om deres krav på rettigheter. Denne omhandler blant annet om retten til øyeblikkelig 

hjelp og lyder følgende: “Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du 

rett til å få hjelp fra helsetjenesten med én gang (øyeblikkelig hjelp)” (Helsedirektoratet, 

2018a, Helsedirektoratet, 2018 b). Som nevnt tidligere kan en skadelig seksualisert atferd 

både være skadelig for en selv og andre. Bør ikke dermed sagt en slik atferd komme innenfor 

retten til øyeblikkelig hjelp?  

https://www.nkvts.no/ansatt/ingunn-rangul-askeland/
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Hvis et barn eller en ungdom ikke kommer under betegnelsen “øyeblikkelig hjelp” har de 

likevel krav på en vurdering innen 10 dager, om vedkommende har krav på hjelp. Dette 

kommer frem av følgende: «Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske 

helsevernet, må noen sende en henvisning til det psykiske helsevernet for barn og unge 

(BUP). En henvisning er et brev som beskriver hvorfor du trenger hjelp (..) det psykiske 

helsevernet vurderer innen 10 virkedager helsetilstanden din og om du har behov for hjelp». 

(Helsedirektoratet, 2018a, Helsedirektoratet, 2018 b).   

Det er vanskelig å forstå hvorfor barn med SSA, kun tas inn til behandling hos enkelte av 

BUPene. Disse barna har som nevnt før, ofte erfaring med traumer eller en vanskelig 

oppvekst, samt et anstrengt forhold til seksualitet. God psykisk og god seksuell helse henger 

sammen. Seksuell helse kan ha en vesentlig sammenheng i barnets utvikling med tanke på 

identitet, personlighet og selvtillit (WHO, 2010, Langfeldt, 2000). 

I loven om spesialhelsetjenesten er formålet følgende: 1. fremme folkehelsen og å motvirke 

sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning 2. bidra til å sikre tjeneste-tilbudets kvalitet 3. 

bidra til et likeverdig tjenestetilbud 4. bidra til at ressursene utnyttes best mulig 5. bidra til at 

tjenestetilbudet blir tilpasset pasientenes behov, og 6. bidra til at tjenestetilbudet blir 

tilgjengelig for pasientene. Jeg vil kommentere hvert av disse punktene i konklusjonen (se 

5.0).  

Jeg vil også trekke frem at i § 2-1 f. De regionale helseforetakenes ansvar for å forebygge, 

avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep (Lovdata, § 2-1 f. 2017). Denne loven har ikke 

blitt presentert i teoridelen, men jeg velger likevel å ta den med på grunn av betydning for 

rettighetene til barn med SSA. I denne loven legger de vekt på å gi en særlig oppmerksomhet 

mot pasienter som kan være utsatt for eller som kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller 

seksuelle overgrep. Når forskning viser at barn med SSA er overrepresentert blant barn med 

omsorgssvikt, mener jeg at disse barna blir sviktet, ved ikke å bli tilbudt behandling. I tillegg 

mener jeg de svikter barn som står i fare for å bli utsatt for seksuelle overgrep, fordi de ikke 

tar på alvor å gi behandling til barn med SSA, når vi vet at atferden ofte ikke stopper av seg 

selv (Ingnes & Kleive, 2011, Kjellgren, 2009).  

BUPene har mange kompetente fagfolk og gjør en viktig jobb for barn med psykiske 

problemer, eller andre typer atferd som trenger kartlegging og veiledning. Da skulle man tro 



75 

 

at de også fint klarer å ta inn barn med SSA til behandling. Informant C belyser dette i 

følgende:  

«Jeg ønsker at vi kan øke kvaliteten i samarbeidet med BUPene! De sier at de ikke 

føler seg kompetente nok fordi de ikke vet hva de skal gjøre, vet ikke hvilke manualer de skal 

bruke osv”. Mangel på kompetanse, kombinert med at” det er jo bare å hoppe i det”. Det har 

vi gjort. For sant det er jo barn og ungdom, og de kommer der med hele seg. Når fagfolk og 

BUPene klarer å gi andre typer behandling av for eksempel barn som har begått andre 

kriminelle handlinger, klarer de også å utføre en behandling av barn og unge med SSA! Man 

må bare være litt spesifikk på det seksuelle, og det krever jo noe av deg selv. Man må tørre å 

være direkte».  

Som nevnt tidligere under kap 4.1.1 om kompetanse, nevner jeg at det blir tilbudt kursing til 

BUPene, men at oppmøtet ikke er bra.    

Informant B og C forteller også:  

«Det som er litt spesielt nå er at det har gått ut en nasjonal oppfordring om å skaffe 

seg kompetanse om gruppen og at det gis gratis opplæring, men vi ser at Bupene ikke melder 

seg på. På et kurs som var nå nettopp var det så å si nesten ingen BUP folk. Gratis. 

Stappfullt, men kun 1 fra BUP». 

Forskning viser at man har større sjanse for å utøve skadelig seksualisert atferd igjen om 

barnet ikke får hjelp til å endre atferden. Barn med en skadelig seksualisert atferd har på lik 

linje med alle andre barn rett på behandling. Slik jeg forstår mine informanter og forskning 

gjort på avslag av SSA saker, gjør ikke BUP og PPT en god nok jobb med SSA saker. Vi må 

ha BUP og PPT med på banen for å bedre og sikre et godt nok behandlingstilbud.  
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5.0 Konklusjon og veien videre 

Med bakgrunn i min hovedproblemstilling «Hva mener klinikere må til for å bedre 

behandlingstilbudet til barn med en skadelig seksualisert atferd, og hvilke elementer i 

behandlingen kan redusere gjentakelse av atferd?», samt mine underproblemstillinger, vil jeg 

konkludere med følgende: 

Har behandlere for denne målgruppen faglig bakgrunn og kompetanse innenfor 

temaområdet? Mine funn viser at det er store hull i kompetansen til fagfolk som skal jobbe 

med barna. Dette samstemmer med tidligere forskning. I tillegg viser mine funn at det finnes 

en vegring for å nærme seg temaet, samt at det kan tyde på en viss ansvarsfraskrivelse hos 

enkelte fagpersoner. 

Implikasjon: Kompetansenivået om SSA må bli løftet. Ikke bare hos fagfolk som skal gi 

behandling til barn med SSA, men også i første- og andre-linjen (skolen, barnevernet, 

politiet). Det bør bli tilbudt flere kurs og samlinger, hvor ulike problemstillinger knyttet til 

SSA, kan bli drøftet samt at en felles forståelse for temaet kan skapes.  

  

Hvilke elementer i behandlingen vektlegger klinikere for å redusere gjentakelse av 

skadelig seksuell atferd? Hvordan burde behandlere tilnærme seg denne gruppen? Å ta 

vekk stigmatiseringen av barnet samtidig som man ikke bagatelliserer atferden, blir vektlagt 

hos alle informantene. Betydningen av en traumesensitiv tilnærming kommer frem som svært 

sentralt i arbeidet under behandlingen. Årsaken er at flere barn med en skadelig seksualisert 

atferd, ofte har opplevd tilknytningsvansker eller andre traumer i oppveksten. 

 

Implikasjon: Det er bred enighet både innenfor forskningslitteraturen og mine informanter at 

disse barna bør bli møtt med en traumesensitiv tilnærming, med vekt på tilknytningsvansker. 

Disse barna har ofte selv har vært utsatt for omsorgssvikt, vold eller seksuelle overgrep. 

Behandlere bør møte disse barna med respekt og et genuint ønske om å bli kjent med barnet. 

Samtlige av informantene trekker frem viktigheten av å gi barna strategier for fremtidige 

nedturer, grensesetting samt håp for fremtiden. Dette er ofte barn med lav sosial kompetanse 

og selvtillit. Et annet viktig element i behandlingen, som også skolen og andre arenaer barnet 

oppholder seg bør ta tak i, er å samtale om hva sunn og usunn seksualitet innebærer. Det er 

viktig at vi ikke nekter barn med SSA et sunt forhold til seksualitet.  Barn med SSA har på lik 

linje med andre barn, rett på et godt seksualliv. Skadelig seksualisert atferd kan skape sterke 
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reaksjoner i oss, men vi må ikke glemme at disse barna skal og vil fortsette å utvikle seg. Det 

er derfor viktig at vi hjelper dem til å utvikle seg i rett retning. I samarbeid med andre 

instanser, mener informantene det er viktig å være åpne om atferden, prate om skadeomfanget 

og om hva disse barna trenger. Dette mener de kan gjøre det lettere for behandlere, men 

også for fagfolk generelt og jobbe med denne gruppen. 

Hva kjennetegner et positivt resultat av behandlingen? Samtlige av informantene trekker 

frem økt refleksjon rundt handlingene sine og konsekvensen av atferden samt bedre selvtillit, 

som positive endringer de ser etter. Flere ser også om barnet har klart å skape sunne relasjoner 

i livet sitt.  

Implikasjon: Det norske samfunnet kan ha stor verdi av å tilby barn og unge med SSA et 

godt behandlingstilbud. Tiltakene bør være rettet både mot det personlige og det relasjonelle 

plan. Det kan være mulig å redusere eller stoppe en skadelig seksuell atferd på et tidlig 

stadium. En forutsetning for det er at fagfolk har opparbeidet seg tilstrekkelig kunnskap og 

kompetanse før de møter gruppen, slik at de føler seg trygge i arbeidet. Disse barna har ofte 

sammensatte problemer og dysfunksjonelle familier, og de trenger støttetiltak av flere ulike 

faggrupper. Det er derfor viktig at behandleren har gode fagfolk rundt seg til drøfting av ulike 

problemstillinger. Ikke bare kan det være avlastende for behandlere, det vil også kunne øke 

muligheten for en helhetlig behandling.  

Hvordan fungerer samarbeidet mellom instansene? Behandlere føler seg ofte alene i SSA 

saker, og ønsker seg et tettere samarbeid med andre instanser. Informantene presiserer at 

ingen bør sitte alene med ansvaret for saker med en skadelig seksualisert atferd.  

Implikasjon: Det bør utarbeides klare retningslinjer for hva de ulike instanser skal gjøre 

under en SSA sak. Samtidig bør en gjennomgå rollefordeling og retningslinjer for hvem som 

gjør hva i SSA saker. Her må det utarbeides retningslinjer for hva de ulike instansene skal 

gjøre. Det burde også tilrettelegges for mer åpenhet rundt problemstillinger knyttet til temaet, 

samt at det ble holdt flere konferanser hvor de ulike aktørene i dette bildet møtes. Slik kan det 

tenkes at det blir en bedre forståelse blant fagmiljøene. 

I forhold til behandlingsmanualer, er det en del uenigheter blant mine informanter. De antyder 

at det er liten grad av felles forståelse for bruken av dem. For å kunne bedre 
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behandlingstilbudet, mener jeg det er nødvendig med en utdypende debatt om bruk av 

manualer og verktøy i behandlingen. 

Hvilke endringer ønsker klinikerne seg i behandlingstilbudet? Informantene ønsker seg 

mindre vegring blant fagfolk, og flere kompetente fagfolk som tar tak i SSA saker. De 

påpeker at flere enheter og instanser innenfor psykisk helsehjelp, avslår saker med skadelig 

seksualisert atferd. Informantene mener at fagfolk ikke ser alvoret med å ta inn denne gruppen 

til behandling, og at de ikke skjønner at disse barna har rett på å bli møtt på en verdig måte. 

De ønsker seg endring av holdningene til barn med SSA, og at det blir mindre tabubelagt å 

prate om gruppen. Informantene påpeker at en slik holdningsendring, må starte hos ledelsen 

av barne- og ungdoms-psykiatrien og andre gjeldende instanser innenfor psykisk helse. 

Informantene ønsker også at ledelsen prioritere å øke kompetansen hos sine ansatte.  

Implikasjon: Det må tas initiativ til at SSA blir tatt mer på alvor. Her er det kanskje 

nødvendig med et initiativ helt på departements-nivå. 

En holdningsendring må starte hos ledelsen av barne- og ungdoms-psykiatrien og andre 

gjeldende instanser innenfor psykisk helse. Ledelsen bør prioritere å øke kompetansen hos 

sine ansatte. Her er det etter min mening mye å vinne. Det er ledelsen som avgjør hvor 

ressursene skal brukes. Det er de som må overbevise om at et godt behandlingstilbud kan 

spare samfunnet for betydelig problemer. Det burde også tilrettelegges for mer åpenhet rundt 

problemstillinger knyttet til temaet, samt at det ble holdt flere konferanser om emnet. Slik kan 

det tenkes at det ble en bedre forståelse blant fagmiljøene.  

Disse barna er ofre selv. Vi kan ikke lukke øynene eller selektere etter status. I lys av hva 

informantene forteller, prioriterer ikke spesialhelsetjenesten SSA saker. Nedenfor vil jeg 

kommentere hvert av punktene fra formålet med spesialhelsetjenesten (se. avsnitt 4.6) 

(Lovdata §1-1, 2009). 

 Ved å avslå barn med SSA til behandling, kan det føre til at det blir begått nye 

seksuelle overgrep. Jeg mener derfor at spesialhelsetjenesten ikke jobber tilstrekkelig 

for at nye skader og lidelser skal unngås, i forhold til seksuelle overgrep. 

 Skal man sikre god kvalitet i behandlingstilbud, må man i utgangspunktet tilby en 

behandling, ikke bare enkelte steder, men i hele Norge. 
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 Spesialhelsetjenesten tar barn som har begått andre kriminelle handlinger inn til 

behandling. Ved å avvise barn med SSA til behandling, mener jeg det på ingen måte 

er et likeverdig tjenestetilbud. Dette vil jeg påstå forskjellsbehandling. 

 Mine informanter har erfaringer med at spesialhelsetjenesten ikke møter, eller i svært 

liten grad, stiller opp på kurs om SSA. I lys av denne informasjonen vil jeg påstå at det 

er en dårlig utnyttelse av ressurser. 

 Flere forskere samt mine informanter, mener at fagfolk i spesialhelsetjenesten vegrer 

seg for å snakke om og kartlegge det seksuelle aspektet. I lys av det, mener jeg at 

behandlingen ikke sikres å tilpasse pasientens behov. 

 Flere forskere peker på at det er et “postlotteri”, i forhold til hvilken hjelp barn med 

SSA får. Jeg vil derfor peke på at et tilbud ikke blir gjort tilgjengelig for pasientene, 

nettopp fordi det ikke eksisterer nok av instanser/enheter med et behandlingstilbud. 

Slik jeg ser det tilfredsstiller ikke spesialhelsetjenesten lovens formål, sånn som den nå er 

organisert og bemannet. 

Implikasjon: En følge bør derfor være både bemanningsøkning og kompetanseheving. 

Barn med SSA har på lik linje med andre barn rett på hjelp. I loven står det at barn som er i 

alvorlig fare skal få øyeblikkelig hjelp. Barn med SSA, kan både være skadelig for seg selv og 

andre. Jeg mener derfor at denne gruppen må prioriteres og få tilgang på øyeblikkelig hjelp. 

Intensjonen med økt fokus og bedre behandling til barn med SSA, er ikke på noen måte å ta 

oppmerksomheten fra de fornærmede, men snarere tvert imot å forebygge flere overgrep. 

Jeg vil avslutte med to tidligere nevnte sitater som jeg ønsker å fremheve. Fra informantene, 

B og C: 

“Jeg skjønner jo at det kan være vanskelig for fagfolk å jobbe med disse barna, det 

gjør noe med oss..men jeg skjønner det mindre og mindre..Jeg har ikke møtt en som ikke har 

hatt noe i bagasjen selv. De er fantastiske ungdommer som trenger hjelp.. Jeg tror det er så 

“enkelt” at fagfolk må skjønne at de fortsatt bare er barn”.   
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5.1 Andre relevante utfordringer 

Barnehagen og skolen møter barn i ulike situasjoner nesten hver dag. Barna tilbringer kanskje 

mer tid sammen med barnehagelærer enn sine egne omsorgspersoner. Både skolen og 

barnehagen, kan ha en viktig rolle i å avdekke utvikling av en skadelig seksualisert atferd. De 

bør være trente til å observere barna med hensyn på avvik, og de har jo også anledning til å 

sammenligne atferden med de andre barna på et likt utviklingstrinn. 

Alle informantene snakket om ulike problemstillinger knyttet til sosiale medier. Barn blir 

introdusert for sosiale medier i en tidlig alder. Dette er en arena hvor overgripere kan komme i 

kontakt med sårbare barn. Jeg håper det blir satt mer fokus på hvordan vi skal arbeide 

forebyggende med å forhindre overgrep over sosiale medier.   

En av informantene mine antyder at det finnes store forskjeller blant forståelsen på hva sunn 

og usunn seksualitet er. Jeg mener derfor at dette burde forskes mer på, for å avdekke hvilke 

konsekvenser dette kan ha. 

Min studie viser at informasjon om seksualitet i stor grad går gjennom barns møte med 

pornografi. Temaet er tabuisert mellom voksne og barn, og her bør det satses mer på åpenhet 

omkring forholdet pornografi og seksualitet blant barn og unge.  

Mine informanter var enige om at Statens Barnehus måtte få mandat til å tilrettelegge avhør 

av barn med SSA. Derimot var de uenige om de skulle stå for behandlingen, eller om de 

“bare” skulle veilede BUP/andre instanser. Dette er forhold som er viktig å få avklart, med 

tanke på rollefordeling og ansvar. 

En av informantene mine mente at AD/HD medisiner kunne ha en påvirkning på utvikling av 

en skadelig seksualisert atferd. Dette er en alvorlig uttalelse og bør forskes videre på.  
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Vedlegg 2. Informasjonsbrev  

 

 Informasjon om deltakelse i studie vedrørende masteroppgave for Universitetet i Oslo - 

institutt for spesialpedagogikk. 

Nina Andersen Tlf: 95499558, Mail: ninaande_2@hotmail.com 

Tittel: Barn og unge med en skadelig seksualisert atferd 

Bakgrunn og hensikt 

Jeg tar en mastergrad i spesialpedagogikk med fordypningen psykososiale vansker, ved 

Universitetet i Oslo. I mitt prosjekt ønsker jeg å se nærmere på behandlingstilbudet til barn og 

unge med skadelig seksuell atferd (SSA) i Norge. Behandlingstilbudet til barn og unge i 

Norge er svært varierende ut ifra hvor de geografisk befinner seg. For å kunne ivareta disse 

unge menneskene og i tillegg prøve å sikre at nye overgrep ikke skjer, bør det finnes et 

behandlingstilbud som er godt nok.  

Min problemstilling blir følgende: Hva mener klinikere må til for å bedre behandlingstilbudet 

til barn med en skadelig seksualisert atferd, og hvilke elementer i behandlingen kan redusere 

gjentakelse av atferd? 

I dette prosjektet vil jeg prøve å svare på problemstilling på bakgrunn av følgende 

underproblemstillinger: 

- Hvor målrettede er tilbudet, er oppfølgingen rettet spesifikt mot målgruppen, eller er 

innholdet  mer “generelt”?   

- Hva trenger barn og unge med skadelig seksuell atferd for å kunne endre sitt tankemønster? 

- Har fagpersonene som følger denne målgruppen noe faglig bakgrunn og kompetanse? 

- Hvordan er rutiner og flyt i samarbeid med andre instanser? 

- Hva kjennetegner et positivt resultat?  

-Hvilke endringer ønsker klinikere i behandlingstilbudet? 
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Spørsmålene i intervjuene vil omhandle disse underproblemstillingene. 

Hva innebærer deltakelse i studien?   

Jeg vil foreta et semi-strukturert intervju med en ramme på ca. 45 min, hvor jeg vil stå for 

intervjuene alene. Det er ønskelig å intervjue 6 informanter til sammen. Under intervjuene vil 

det være rom for å snakke fritt, og jeg tenker at det er viktig at informantenes refleksjoner 

kommer til overflaten. Alle opplysninger som mottas under intervjuet vil anonymiseres og all 

informasjon som nedskrives skal avidentifiseres. Arbeidssted vil bli anonymisert. Oppgaven 

vil bli publisert etter arbeidet er avsluttet. Som student er jeg underlagt taushetsplikt, og 

prosjektet vil være meldepliktig til Norsk senter for forskningsdata (NSD), da 

personopplysninger som yrke og arbeidssted vil bli registrert og oppbevart på et låst rom. 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. Ønsker en 

informant å trekke seg, gjøres dette muntlig ved å ta kontakt med Nina Andersen på tlf nr 954 

99 558. 

Min veileder er Kari Gamst og kan nås på 92619076.    

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mvh Nina Andersen 
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Vedlegg 3. Intervjuguide  

 

Fase 1: Informere informanten   

● Presentere meg selv og forklare hensikten med prosjektet. 

● Gjennomgang av samtykkeskriv, anonymitet og informere om lydopptak. 

● Spør om noe er uklart og om informanten har noen spørsmål. 

● Start opptak. 

 

Fase 2: Selve intervjuet 

TEMA 1. Faglig bakgrunn og erfaringer 

1a) Hva er din utdanningsbakgrunn? 

1b) Fortell i korte trekk om dine erfaringer med barn med en skadelig seksualisert atferd? 

 

TEMA 2. Arbeidssted 

2a) Hvordan er det med ressurser og bemanning på ditt arbeidssted? 

2b) Opplever du å få tid til alle henvendelser rundt problemområdet? 

 

TEMA 3. Behandling 

3a)  Hva trenger barn og unge med en skadelig seksualisert atferd for å slutte å begå 

overgrep? 

3b) Hvilken type behandling bruker du? 

Hjelpespørsmål: 

- Hvilken behandling har gitt positive resultater? 
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- Hvorfor nettopp denne behandlingen tror du? 

3c) Hva mener du er nøkkelordene for god kvalitet i behandlingstilbudet? 

3d) Hva er det som gjør at du avslutter en behandling? 

 

TEMA 4. Etterkant av behandlingen 

4a) Hvordan opplever du at barnet har endret tankemønster sitt? 

4b) Hva er det som kjennetegner et positivt resultat? 

4c) Hvordan evaluerer dere behandlingstilbudet? 

 

TEMA 5. Endringer 

5a) Opplever du mangler med behandlingstilbudet? 

5b) Hva kunne du ønsket deg anderledes med tilbudet som er i dag? 

 

TEMA 6. Samarbeidet 

6a) Hvordan opplever du samarbeidet mellom instansene? 

 

TEMA 7. Avslutning 

7a) Opplever du at det blir sikret god kvalitet i behandlingstilbudet? 

Fase 3: Oppsummering 

● Oppsummere funn- gjenta kort det informanten har fortelt. 

● Har jeg forstått deg riktig? 

● Er det noe du vil legge til? 

● Avrunde og takke for at informanten tok seg tid til intervjuet. 
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Vedlegg 4 Seksuell atferd – definisjonskontinuum 

(jfr. AIM2) 

 

 

Hackett, 2010; Jensen et al., 2016 
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Vedlegg 5 Bakenforeliggende faktorer 

 

Det ble gjort en undersøkelse i Sverige på 56 ungdommer under 20 år, som var henvist til 

judisell observasjon etter å vært siktet for seksuelle overgrep. Funnene viser opp til flere og 

sammensatte bakenforliggende faktorer til deres handlinger (Ingnes & Birkhaug, 2017).  

● 35 hadde vansker med hyperaktivitet, oppmerksomhet og konsentrasjon 

● 25 hadde språk/ skrive/ lesevansker 

● 36 mottok spesialundervisning 

● 25 fikk karakterer under gjennomsnitt i grunnskolen 

● 31 var tidligere dømt for lovbrudd 

● 13 var tidligere dømt mer enn 2 ganger4. 

 

 I andre undersøkelser gjort på gruppen barn og unge som har begått seksuelle overgrep går 

også disse funnene igjen. En kan også finne økt forekomst av (Ingnes & Birkhaug, 2017):   

 

● tilknytningsvansker 

● oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker 

● lese- og skrivevansker 

● hyperaktivitet 

● mobbing, utestenging fra jevnaldrende grupper 

● atferdsvansker 

● annen kriminalitet 

● vold og andre problem i familien 

(Ingnes & Birkhaug, 2017). 
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