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FORORD 
 

Jeg har arbeidet med tema seksuelle overgrep på ulike måter siden 1995. Den gang 

arbeidet jeg som psykiatrisk sykepleier. Jeg var gruppeleder i en incest gruppe gjennom en 5 

års periode. Senere tok jeg hovedfag helsefag på tema. Jeg skrev en litteraturoppgave om 

mestring av virkninger etter seksuelle overgrep. Jeg har også forelest om dette tema i mitt 

arbeid som høgskolelektor.  

Det ville ikke vært mulig å skrive denne avhandling uten hjelpen fra de utsatte som har 

besvart spørreskjemaene og de som har vært villige til å la seg intervjue. En stor takk rettes 

derfor til deltakerne i studien, og til de ulike støttesentre mot incest og voldtekt som hjalp meg 

både med å dele ut spørreskjema og å finne frem til informanter. De støttesentre som deltok i 

studien er: Støttesenter Mot Incest (SMI) i Oslo, SMI Hordaland (Bergen), SMI Sør-

Trøndelag (Trondheim), SMI Nord Trøndelag (Levanger), SMI Møre og Romsdal (Molde), 

SMI Kristiansand og Arendal, SMI Hamar, SMI Vestfold (Tønsberg), SMI Tromsø, Senter 

mot seksuelle overgrep – Telemark (Skien), Incestsenteret i Rogaland (Sandnes), 

Incestsenteret i Follo (Ås), Nora Krise og Incestsenter (Kirkenes), Pilar-Incestsenter 

(Drammen), Incestsenter for menn i Oslo, DIXI Ressursenter Oslo og DIXI Ressursenter 

Stavanger. I tillegg deltok Stiftelsen Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep (organisasjon).  

En stor takk til Svein Mossige, forskningsleder og førsteamanuensis ved Psykologisk 

Institutt ved Universitetet i Oslo. Mossige har vært veileder under hele prosjektet. Først som 

bi veileder, og senere som hovedveileder. Hans klare tanke har hjulpet meg til å se nye 

nyanser i datamaterialet. Videre rettes en takk til professor Bo Eriksson ved den Nordiska 

Högskolan för folkhälsovetenskap i Gøteborg, for oppmuntring og fine diskusjoner knyttet til 

kvantitativ analyse og syntese av kvantitative og kvalitative data.  

Mange personer har vært med å bidra i ulike faser av avhandlingen. Psykolog Helena 

Willèn var veileder under planlegging av prosjektet og frem til data var samlet inn. Høgskolen 

Stord/Haugesund gav meg forskningsstipend. Biblioteket ved Høgskolen Stord Haugesund 

har bidratt med god service under hele prosessen. En stor takk rettes også til Georg Førland, 

Ingrid Gilje Heiberg, Åse Renolen og Halle Hjelle som har deltatt i diskusjoner underveis i 

prosessen. Jeg ønsker også å takke andre kolleger og venner som har bidratt med støtte og 

oppmuntring underveis. Stor takk går også til Haakon, Ellinor, Gunhild og Hein Tore som 

tålmodig har ventet på at avhandlingen skulle bli ferdig.  
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SAMMENDRAG 
 
 I denne studien beskrives prosessen fra en opplever seksuelle overgrep til en velger å 

anmelde forholdet. Jeg beskriver også hvilke konsekvenser dette valget kan ha for de utsatte 

og deres helse. Studien er forankret i folkehelsevitenskap, og den ser på forhold som påvirker 

helsen hos de som anmelder. 

De som deltar i studien har alle opplevd seksuelle overgrep og er over 18 år. 173 

personer har et besvart spørreskjema. Av disse er 152 kvinner og 21 menn. 76 personer har 

anmeldt overgrep til politiet og 97 personer har ikke anmeldt til politiet. 20 personer er 

intervjuet. Av disse er 12 kvinner og 8 menn. Av disse har 13 anmeldt overgrepet og 9 har 

ikke anmeldt. 2 av informantene har opplevd flere overgrep, og de har anmeldt et overgrep og 

ikke anmeldt et annet overgrep. Informantene er i hovedsak rekruttert fra ulike støttesentre 

mot incest.  

Prosjektets formål er å beskrive hvorfor utsatte personer velger å anmelde seksuelle 

overgrep eller ikke, samt å beskrive hvilke konsekvenser valget om å anmelde har. Formålet 

er videre å avdekke forhold som fremmer eller hemmer helsen til de personer som velger å 

anmelde seksuelle overgrep. Basert på slike beskrivelser kan en utlede tiltak som 

myndighetene kan iverksette for å styrke utsattes helse, samt å styrke dem i prosessen med å 

ta beslutningen om å anmelde eller ikke.  

Fra de utsatte opplever overgrep til de er klar for å anmelde går de gjennom en prosess 

i tre trinn som har betydning for anmeldelse og helse. Trinnene er unngåelse, angåelse og 

erkjennelse. Perioden med unngåelse er den perioden hvor de utsatte ikke forholder seg til at 

en har opplevd seksuelle overgrep. Overgrepene er glemt eller ugyldiggjort. Unngåelse er en 

måte å beskytte seg selv mot ubehagelige reaksjoner på. De utsatte opplever at livet er 

vanskelig og at de har mange problemer i perioden med unngåelse. Hendelser som unngås blir 

verken fortalt videre eller anmeldt. Angåelse skjer når de utsatte forstår at de har opplevd 

seksuelle overgrep, og de begynner å forholde seg til denne erfaringen. Hos noen er angåelse 

dramatisk, den utløser en krise. Hos andre skjer angåelse gradvis. Angåelse er starten på 

erkjennelse. Angåelse er et vendepunkt i utsattes liv. Erkjennelse er integrert forståelse over 

hva som skjedde under overgrep og hvordan overgrep har påvirket livet i ettertid. Erkjennelse 

er en forutsetning for at utsatte kan ta stilling til spørsmålet om de skal anmelde eller ikke. I 

erkjennelsen vurderes fordeler og ulemper med å anmelde.  
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Den viktigste forklaring til at seksuelle overgrep ikke blir anmeldt er at de utsatte går 

inn i en periode med unngåelse etter overgrepet. I denne perioden er overgrepet ugyldiggjort 

eller glemt. Det ser ut som at det kan være forhold knyttet til selve overgrepet som reaksjoner 

som skyld og skam, og traumereaksjoner knyttet til fight og freeze fasen som medvirker til 

unngåelse, og derved til at seksuelle overgrep ikke blir anmeldt. Eksempler på slike 

reaksjoner er anspenthet, hjelpeløshet, dissosiasjon, avmakt, og somatiske og psykiske 

reaksjoner. Utsatte i unngåelse forteller ingen om overgrepet, heller ikke politiet. En annen 

viktig forklaring på at seksuelle overgrep ikke anmeldes er at de utsatte ikke ser noen mening 

med denne handlingen. De tenker at en anmeldelse vil gi flere ulemper enn fordeler. Andre 

forhold som medvirker til at overgrep ikke blir anmeldt er: 1) overgrepet er ugyldiggjort eller 

glemt, 2) de utsatte opplever skyld og skam, 3) de utsatte blir ikke trodd og forstått når de 

forteller om overgrep, 4) de utsatte opplever avmakt i møte med overgriper, 5) erkjennelse er 

en så tøff prosess at de utsatte mangler krefter til å anmelde, 6) det gir ingen mening å 

anmelde overgrep (har ingen overgriper å anmelde, mangler bevis, saken er foreldet), og 7) å 

anmelde gir flere ulemper enn fordeler.  

Den viktigste forklaring til at seksuelle overgrep blir anmeldt er at de utsatte ønsker å 

styrke egen selvrespekt. De anmelder overgrepet fordi dette er en rett handling å gjøre. Andre 

forhold som medvirker til at overgrep blir anmeldt er: 1) erkjennelsen skaper behov for et 

oppgjør med overgriper eller seksuelle overgrep i eget liv, 2) ønske om å skrive om sin 

livshistorie, 3) en ønsker å stoppe overgriper i å begå nye overgrep, 4) en ønsker at overgriper 

skal innrømme hva som har skjedd og ta på seg skyld, 5) en ønsker å få overgriper dømt og 6) 

en ønsker å få sagt fra til andre om overgrep og 7) kvinner opplevde press til å anmelde 

overgrep.  

De fleste deltakerne som har anmeldt sa de var glad de anmeldte. Å anmelde er en 

handling den utsatte gjør for sin egen del. De skriver sin livshistorie på ny. De sier i fra 

offentlig at det som skjedde var et overgrep. På denne måten styrker de sin selvrespekt og 

troverdighet. Det blir enklere å snakke om andre om seksuelle overgrep etter at forholdet er 

anmeldt. Det å anmelde gav økt frihet og glede i hverdagen. Periodene med unngåelse, 

angåelse og erkjennelse og oppgjør kan beskrives som en prosess som går fra avmakt til 

makt i eget liv.  

Den negative erfaringen med å anmelde overgrep er at overgrepet blir offentlig kjent. 

De utsatte kan da risikere å bli stigmatisert som et overgrepsoffer, noe som vanskeliggjør 

møter med andre mennesker. Andre belastninger anmeldere kan risikere er familiekonflikter, 

og at en kan bli påført en ny krenkelse. Særlig unge utsatte er sårbare for å bli utsatt for nye 
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krenkelser. Flere utsatte savner støtte når de anmelder. Dette gjelder i særlig grad i de saker 

hvor overgriper er en del av utsattes nettverk.  

Det er viktig at utsatte er klar over hva de ønsker å oppnå med anmeldelsen (og hva 

som er mulig å oppnå). Noen utsatte som var skuffet etter anmeldelsen, hadde forventninger 

som det ikke var mulig å få innfridd gjennom å anmelde.  

De utsatte beskriver det å anmelde seksuelle overgrep som en belastning. Ventetiden 

etter at anmeldelsen var levert ble beskrevet som vanskelig og uavklart. Når kom 

påtalebeslutningen? Ble det rettssak? Hvordan ville overgriper reagere? Hvordan ville 

nettverket reagere på anmeldelsen? Hvordan ville de selv reagere på det som skjedde videre?  

Flere av de som fikk sin sak opp i retten opplevde dette som belastende. Samtidig opplevde de 

at det var viktig å få sagt fra til overgriper om hvilke konsekvenser overgrepene hadde hatt i 

deres liv.  

Det er både individuelle og relasjonelle forhold som styrker helsen til utsatte som er i 

en anmeldelsesprosess. Det er flere forhold utsatte kan gjøre selv for å øke sin helse: 1) de kan 

erkjenne seksuelle overgrep og konsekvenser av overgrepet og 2) de kan bearbeide normale 

traumereaksjoner som hjelpeløshet og avmakt, slik at de kommer ut av offerrollen og 3) de 

kan ta et oppgjør med seksuelle overgrep i eget liv, med eller uten å anmelde. Relasjonelle 

forhold som kan styrke utsatte helse er 1) at de blir trodd og forstått når de forteller om 

seksuelle overgrep, 2) at deres overgrep anerkjent, 3) og at de får hjelp til å se hva som kan 

være normale traumereaksjoner, normale reaksjoner på seksuelle overgrep.  

 Å bruke både kvalitative og kvantitativ informasjon er nyttig fordi en da ser på 

problemstillingen ut fra to ulike måter, og av den grunn får problemstillingen bedre belyst. 

Dette er også en måte å validere ens resultater på. I denne studien er det stort samsvar mellom 

kvalitative og kvantitative funn om forklaringer til hvorfor seksuelle overgrep blir anmeldt 

eller ikke. Dette styrker validitet og troverdighet av disse funn.  

Validitet handler også om hvordan undersøkelsen er gjennomført. De kvalitative data 

er samlet inn med bruk av en kort intervjuguide. Informantene kunne da snakke mer fritt om 

det de mente var viktige i forhold til erfaringer fra å anmelde. Denne informasjon er derfor 

mer nøyaktig og troverdig enn strukturerte intervjuer. Jeg har hatt en refleksiv holdning ved å 

beskrive mine forutsetninger, og ved å forklare de valg jeg har gjort. Min holdning til 

forskerspørsmålene har vært abduksjon hvor jeg har pendlet frem og tilbake i materialet i et 

forsøk på å forstå hva deltakerne har fortalt eller svart. Perspektivet til den som har sett er 

alltid begrenset og bestemmer hva som kan bli sett. Et stort utvalg av sitater fra informantene 

gir leseren anledning til å følge min analyse.  
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Deltakerne i studien er i hovedsak utsatte som har søkt hjelp ved støttesentre mot 

incest. Når en skal søke etter utsatte personer, er dette et naturlig sted å henvende seg. I 

forhold til kvantitative funn er det en styrke at 173 personer har svart på spørreskjema fordi 

dette er et stort antall personer i denne typen studier. Resultatene er nyttige for de fleste 

personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Temaene unngåelse, angåelse og 

erkjennelse vil trolig også være relevante for andre personer som har opplevd traumer.  

Utvalget har både styrker og svakheter. To svakheter ved kvantitative data er 1) det 

var ikke mulig å vite hvor mange personer som besøkte støttesentre i den perioden som 

datainnsamlingen foregikk. Derfor var det ikke mulig å regne ut svarprosent. 2) det var ikke 

mulig å ha et tilfeldig utvalg i undersøkelsen. En styrke med utvalget er variasjon i alder og 

kjønn.  

Basert på denne studien foreslår jeg noen tiltak som myndigheten kan iverksette for å 

støtte utsatte som er i en prosess hvor de skal velge om de skal anmelde seksuelle overgrep 

eller ikke:  

1. Myndigheten kan forebygge at perioden med unngåelse er så lang, og derved 

øke helsen hos utsatte, ved at de øker kunnskap om normale reaksjoner etter 

seksuelle overgrep hos helsepersonell. Kunnskap om en narrativ 

forståelsesramme kan medvirke til at de utsatte kan få støtte til å se på sine 

traumereaksjoner som normale reaksjoner på overgrep, noe som kan styrke 

deres erkjennelse og derved også deres valg om å anmelde overgrep.  

2. Unge utsatte opplever seg manipulert av overgripers advokat, fordi 

advokaten bruker hendelser fra de utsattes liv til å konstruere en historie for 

å sannsynliggjøre at overgrep ikke har skjedd. Hvorvidt dette er en utstrakt 

praksis eller kun gjelder noen få tilfeller er ikke kjent. Men problemet bør bli 

brakt inn til diskusjon hos myndigheter, i advokatforeningen og andre 

relevante forum. Det er nødvendig å finne en løsning som ivaretar siktedes 

rettigheter uten at utsattes rettigheter og person blir krenket.  

3. Avhandlingen setter søkelys på at unge utsatte har liten kunnskap om 

anmeldelse av seksuelle overgrep. Ved å øke kunnskapen i befolkningen om 

hva som kan oppnås og ikke oppnås gjennom en anmeldelse av seksuelle 

overgrep kan en styrke de utsatte som står i en valgsituasjon hvorvidt de skal 

anmelde overgrep eller ikke.  
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DEL I 
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Innledning 
 

Seksuelle overgrep og anmeldelse av seksuelle overgrep er hendelser som ikke kan 

gjøre om. Begge er hendelser som påvirker utsattes hverdag og helse. Vi har ingen 

befolkningsundersøkelser i Norge som viser hvor mange som anmelder seksuelle overgrep 

(NOU:31, 2003, p. 19). Det anslås at det begås mellom 8000 – 16 000 voldtekter hvert år i 

Norge, og at mellom 6 og 12 prosent av voldtektene blir anmeldt (NOU:4, 2008). I Norge er 

det få anmeldelser som ender med tiltale (Stene, 2001). Dette forholdet er Norge blitt kritisert 

for av FN`s kvinnegruppe CEDAW (United-Nations, 2003). Av anmeldte voldtektssaker 

henlegges rundt 80 prosent (NOU:4, 2008). I Oslo ble i 2007 47.5 prosent av voldtektene 

inkludert voldtektsforsøk henlagt, i 2010 var dette tallet 59.5 prosent (Sætre & Grytdal, 2011). 

Selv om norsk politikk de siste 20 årene skulle fremme bruk av rettsapparatet i voldtektssaker 

(Hennum, 2004a), viser rapporter at politiets etterforskning og rettsvesenets behandling av 

slike saker er mangelfull (Likestillingssenteret/Barneombudet, 2001; Riksadvokaten, 2000; 

Texmo & Aarvik, 1998). Det er tre hypoteser om hvorfor seksuelle overgrepssaker henlegges 

i så stort omfang. Disse er mannsjåvinisme, kvinnedominans og egenartshypotesen (Sætre & 

Grytdal, 2011). Mannsjåvinismehypotesen antar at rettssystemet avspeiler patriarkalske 

holdninger, kvinnedominanshypotesen antar at kvinner bruker anmeldelse av voldtekt for å få 

sin vilje gjennom og egenartshypotesen antar at høy henleggelsesprosent skyldes at seksuelle 

overgrepsaker er vanskelige å etterforske og å oppklare. Mens studien til Sætre og Grytdal 

(2011) ser på politiets arbeid, vil denne studien se på anmeldelsesprosessen fra de utsattes 

perspektiv.  

Siden de færreste seksuelle overgrep blir anmeldt er det interessant å undersøke både 

hvorfor utsatte velger å anmelde/ikke anmelde overgrep, og å se på hvilke konsekvenser en 

anmeldelse kan ha. I denne undersøkelsen ser jeg på hvorfor noen velger å anmelde seksuelle 

overgrep, mens andre lar være. Samt hvilke personlige følger det har å anmelde. Jeg ser også 

på hvordan utsattes helse påvirker deres valg om å anmelde, samt hvordan forhold knyttet til 

anmeldelse kan påvirke utsattes helse. To slike sammenhenger er mulige: 1) deltakernes 

helsetilstand før anmeldelse kan påvirke valget om å anmelde, og 2) å anmelde overgrep er en 

hendelse som kan påvirke deltakernes helse. Forskningsetisk er dette siste vanskelig å 

utforske.  

Regional Komité for Medisinsk og Helsefaglig Forskningsetikk (REK vest) påpeker i 

brev datert 28.04.04 og 28.06.04 (sak 61.04) at de stiller seg kritisk til å undersøke 

sammenhengen mellom helse og anmeldelse av seksuelle overgrep fordi de mener at et mulig 
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utfall av en slik undersøkelse kan være at det kan anses som helsefarlig å anmelde seksuelle 

overgrep. Hvis det er slik REK vest antyder, vil da alternativet være at en lar være å forske på 

dette tema? Et slikt alternativ er ut fra min vurdering ikke mindre etisk problematisk. Dersom 

det er slik at personer påføres helseskader som følge av at de anmelder overgrep vil dette være 

en praksis som er uetisk. I en slik situasjon er det praksisen som er uetisk, og ikke 

dokumentasjon av den.  

Noen studier viser at det å anmelde seksuelle overgrep kan bli opplevd som ”a second 

rape” (Campbell, 2005, 2008; A. W. Coxell & King, 2002). Denne problemstillingen er godt 

kjent hos norske myndigheter: ”Det er av stor betydning at politiet møter den voldsutsatte 

kvinnen på en måte som gjør at hun ikke føler kontakten med strafferettsapparatet som et nytt 

overgrep” (NOU:31, 2003, p. 147). Selv om problemstillingen er kjent, har det ikke vært 

gjennomført noen undersøkelse som har sett på hvilke personlige følger det har å anmelde 

seksuelle overgrep.  

Barne- og likestillingsdepartementet har i senere år tatt flere grep for å styrke 

posisjonen til utsatte som opplever seksuelle overgrep. De har etablert en nettside, voldtekt – 

vanlige reaksjoner, hvor de informerer om normale reaksjoner på voldtekt, samt gir råd for 

hvordan en kan møte situasjonen (Dyregrov, 2011), og de har fått laget en rapport om 

incestsentrene og incesttelefonen i Norge (Gjertsen & Eide, 2009). Jeg ser med interesse at 

tema anmeldelse ikke er nevnt på nettsiden voldtekt – vanlige reaksjoner. Jeg finner heller 

ikke helseperspektivet nevnt i Oslo politiets rapport om voldtekt (Sætre & Grytdal, 2011). 

Dette skyldes trolig at det ikke er vanlig å blande sammen helseperspektivet med det juridiske 

perspektivet. På den ene siden er dette logisk riktig da de tilhører ulike fagfelt. På den andre 

siden er begge perspektivene aktuelle for personer som opplever seksuelle overgrep. Vi har i 

dag mye kunnskap om seksuelle overgrep og helseproblemer (se vedlegg 1), samt en del 

rapporter om politiets håndtering av anmeldelser av seksuelle overgrepssaker, men vi mangler 

studier som ser på anmeldelse av seksuelle overgrep både fra et juridisk og fra et helse 

perspektiv.  

 

 

Avklaring av begrepene incest, seksuelle overgrep, voldtekt, og 
anmeldelsesprosess 
 

 Undersøkelsen bygger på erfaringer fra voksne menn og kvinner som har opplevd 

incest, seksuelle overgrep og voldtekt. De fleste opplevde overgrep som barn eller tenåring.  
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Seksuelle overgrep benyttes som et samlebegrep for begrepene seksuelle overgrep 

mot barn/voksne, voldtekt og incest. Seksuelle overgrep mot barn er et begrep som har fokus 

på overgripers utnytting av barnets umodenhet. En definisjon som er mye anvendt og referert 

er Schechter og Roberge sin definisjon fra 1976:  

”Sexuellt övergrepp definieras som indragandet av beroende och utvecklingsmässigt  
omogna barn i sexualla handlingar som de inte riktig förstår, som de omöjligen med  
insikt kan ge samtycke till eller som är ett brott mot de sociala normerna för  
rollrelationerna innom familjen” (Svedin, 1999, p. 7).  
 

I dagligtalen brukes begrepet seksuelle overgrep ofte i betydningen av at dette gjelder barn. I 

denne avhandlingen brukes begrepet som et samlebegrep for incest, voldtekt og seksuelle 

overgrep, og det brukes om overgrep begått mot både barn og voksne.  

Innenfor jussen skiller man mellom 3 kategorier av seksuelle overgrep: seksuell atferd, 

seksuell handling og seksuell omgang (Ot.prp.28, 2000). Seksuell atferd er overgrep som ikke 

innebærer fysisk kontakt, som f. eks å bli vist pornografi. Seksuell handling er overgrep som 

hvor det forekommer fysisk kontakt, men de er ikke så alvorlige som seksuell omgang som 

samleie. I denne undersøkelsen avgrenses seksuelle overgrep til å gjelde deltakere som har 

opplevd seksuell handling, seksuell omgang eller voldtekt. Personer som opplever seksuell 

atferd som alvorligste overgrep er ikke med i undersøkelsen.  

For at begrepet voldtekt kan benyttes må overgriper bruke vold eller fremkalle frykt 

for liv eller helse (Ot.prp.28, 2000). Voldtekt defineres på følgende måte: ”rape is defined as 

penetration (vaginal, anal or oral) carried out without consent by force, threat of force, or use 

of power in a situation where the victim is not in a condition to give consent” (Dahl, 1993, p. 

24). Begrepet voldtekt benyttes uansett alder og kjønn på offeret (Robberstad, 2003). 

Begrepet incest er et begrep som sier noe om forholdet mellom overgriper og den utsatte. Det 

gir ikke en beskrivelse av hva overgrepet består i. Juridisk regnes det kun som incest når 

overgriper er søsken, foreldre, eller besteforeldre. Denne forståelsen skiller seg fra dagligtalen 

hvor en gjerne omtaler alle former for seksuelle overgrep som incest.  

 Anmeldelsesprosessen er de faser som personer som anmelder seksuelle overgrep går 

igjennom. Første fasen er prosessen frem til valget om å anmelde. Andre fasen er erfaringer 

fra møtet med politi og påtalemyndighetene. Når en anmelder seksuelle overgrep får to 

saksbehandlere ansvar for saken. Den ene er en politietterforsker. Den andre er en jurist som 

representerer påtalemyndighetene. I denne fasen leder politietterforskeren en etterforskning 

som består av avhør av fornærmede og siktede, avhør av vitner, sikring av teknisk og 

biologisk bevis, og en undersøkelse av sakens forhistorie.  Når saken er ferdig etterforsket 
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sendes den til påtalemyndighetene. Tredje fasen er politiets påtalebeslutning. Denne vil alltid 

ende med påtale eller henleggelse. Avgjørelsen kan ankes av fornærmede. En henleggelse vil 

være den endelige avgjørelsen i straffesaken når klagefristen er utløpt/behandlet. Fjerde fasen 

er den rettslige behandlingen. Saken kan behandles rettslig tre ganger. Først i tingsretten, 

deretter lagmannsrett og til slutt i høyesterett (Stene, 2001). Femte fasen er tiden etter at 

rettsbehandlingen er avsluttet. 

 
 
 

Rettssystemets behandling av seksuelle overgrep 
 

Seksuelle overgrepssaker kan bringes inn for både sivilrett og strafferett. Forskjellen 

på de to er at i sivile saker kjemper to private parter for sine interesser. Det offentlige sin rolle 

er å stille sine domstoler til disposisjon for avgjørelse av uenigheten. Det er valgfritt om en vil 

bruke domstolen i sivile saker (Andenæs, 1998). I sivilretten kan spørsmål om erstatning 

behandles. I strafferetten bringes saken inn for retten av det offentlige. En viktig forskjell 

mellom sivilrett og strafferett er at i sivilretten kjemper to parter mot hverandre, og begge 

ønsker å vinne sin sak. I strafferetten derimot er det i det offentlige sin interesse, at saken skal 

bli riktig avgjort. ”Det offentlige er interessert i at tiltalte blir dømt hvis han er skyldig, og i at 

han blir frifunnet hvis han er uskyldig. Og den siste interessen er større enn den første” 

(Andenæs, 1998, p. 7). Når påstander om seksuelle overgrep bringes inn for strafferetten 

avgjøres spørsmålet om hvorvidt tiltalte er skyldig eller ikke. Dette at saken bringes inn for 

retten av påtalemyndighet og ikke fornærmede innebærer at fornærmede ikke er part i egen 

sak (NOU:31, 2003). Konkret innebærer dette at fornærmede ikke får kjempe på lik linje med 

tiltalte for sitt syn. Fornærmede får kun dele sine synspunkter som svar på spørsmål når hun 

vitner (NOU:31, 2003). Gjennom hele rettsprosessen er det offentlige anklager og den som 

representerer fornærmedes interesser. Det er derfor interessant å undersøke hvilken betydning 

dette har for utsatte som anmelder seksuelle overgrep – føler de at de eier sin sak? Får de det 

oppgjør de søker gjennom å anmelde?  

 Politiets arbeid knyttet til voldsutsatte kvinner er å ivareta kvinnen, drive 

etterforskning og å forebygge ny vold (NOU:31, 2003). De skal lede en etterforskning som 

består av avhør av fornærmede og siktede, avhør av vitner, sikring av tekniske og biologiske 

spor, og en undersøkelse av sakens forhistorie. Politiet plikter i samsvar med § 226 tredje ledd 

i straffeprosessloven å kartlegge opplysninger om både forhold som taler for og forhold som 
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taler imot at mistenkte er skyldig (Riksadvokaten, 2000). Når politiet har vurdert om det 

faktiske og rettslige grunnlag for tiltale er tilstedet kommer en påtalebeslutning. Denne vil 

alltid ende med påtale eller henleggelse. Dersom den påtalemessige beslutning ender med 

tiltale, skal saken behandles rettslig. Saken kan behandles rettslig 3 ganger. Først i tingsrett 

(tidligere kalt by og herredsrett), deretter i lagmannsrett og til slutt i høyesterett (Stene, 2001). 

Strafferammen for voldtekt er 10 år, men kan økes til 21 år ved visse skjerpende 

omstendigheter (Straffeloven, 2006).  

 Det er ulike regler for siktede og fornærmede når det gjelder plikt til å gi sann 

vitneforklaring i retten. Siktede har status som part i saken. Siktede har plikt til å møte i 

retten, men vedkommende har ingen forklaringsplikt. Dersom siktede avgir falsk forklaring er 

ikke dette straffbart, så sant dette ikke gjelder andre straffbare forhold (Andenæs, 1998). 

Siktede i en straffesak skal ikke tvinges til å vitne mot seg selv eller å erkjenne seg skyldig1. 

Fornærmede derimot har status som vitne og ikke som part i saken (Andenæs, 1998; 

Robberstad, 2003). Dermed har fornærmede langt færre rettigheter enn siktede.  

Siktede har rett til å avhøre de vitner som føres mot han2. Dette betyr at siktedes 

forsvarer kan kalle inn fornærmede som vitne, og fornærmede har da ingen rett til å nekte å 

forklare seg. Som vitne er det straffbart å ikke fortelle sannheten, noe som betyr at 

fornærmede kan bli straffet dersom hun /han ikke forteller sannheten. En viktig forskjell 

mellom siktede og fornærmedes rettigheter er derfor at fornærmede kan bli straffet dersom 

hun/han ikke snakker sant. Mens siktede i prinsippet kan snakke usant uten at dette trenger å 

få negative konsekvenser for ham/henne.  

 I en straffesak ser en på ”om det kan bevises med tilstrekkelig grad av sannsynlighet at 

tiltalte er skyldig i det forhold tiltalen gjelder. Den dreier seg ikke hva som er sant eller usant 

– bare hva som kan sannsynliggjøres med hensyn til dette spørsmålet” (Eskeland, 1994, p. 

66). Rettens oppgave er derfor å finne ut om siktede er skyldig eller ikke. Det er aktor som 

skal fremlegge bevis for at siktede er skyldig. Rettens vurdering dreier seg derfor ikke om å 

søke kartlagt hva har skjedd, det vil si den historiske hendelsen, men om kan det bevises at 

tiltalte er skyldig i de anklager han er tiltalt for. En rapport om voldtekter i Oslo for perioden 

2001 – 2010 viser at ofte gir offer og overgriper identiske fortellinger om selve hendelsen, 

forskjellen er at offeret opplevde hendelsen som et overgrep, mens anklaget overgriper 

opplevde hendelsen som positiv (Sætre & Grytdal, 2011). 

                                                
1 FN´s konvensjon for sivile og politiske rettigheter av 1966 § 14-3g.  
2 FN´s konvensjon for sivile og politiske rettigheter av 1966 § 14 -3e. 
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En dom eller frifinnelse i retten kan derfor ikke avgjøre hva som faktisk har skjedd. En 

frifinnelse i retten betyr at det ikke var bevist med den tilstrekkelige grad av sannsynlighet, 

(nær opptil 100 % sannsynlig) at tiltalte var skyldig. Frifinnelsen betyr ikke at anklagene var 

falske. Samtidig må vi huske på at ingen som er anklaget for en forbrytelse er skyldig før en 

er dømt skyldig. Derfor er både henleggelser og frifinnelser problematisk både for 

fornærmede og tiltalte. Det er problematisk for fornærmede når overgrep har skjedd, og 

fornærmede mangler bevis for at tiltalte kan bli dømt. Det er videre problematisk for tiltalte 

med frifinnelse/henleggelse når overgrep ikke har skjedd, dersom dette blir forstått slik at de 

beviser som var lagt frem ikke var tilstrekkelig til en domfellelse.    

 I 2002 ble det utarbeidet en rapport om fornærmedes rettigheter i seksuelle 

overgrepssaker i de nordiske land (Robberstad, 2002). Rapporten viser at østnordiske land 

som Sverige og Finland skiller seg fra vestnordiske land som Danmark, Norge og Island. De 

østnordiske land gir bedre rettigheter til fornærmede enn de vestnordiske. Finland er det 

landet som gir flest rettigheter til fornærmede. Her er fornærmede en naturlig part og deltaker 

gjennom hele prosessen ved anmeldelse. I Norge er ikke den utsatte part i straffesaker, kun i 

private rettssaker. Danmark og Island gir fornærmede færrest rettigheter. I Danmark mangler 

fornærmede dokumentinnsyn etter at tiltale er tatt ut, og bistandsordningen fungerer dårligere 

enn i Norge og Sverige (Robberstad, 2002). 

 

 

Anmeldelse av seksuelle overgrep 
 

Hvem anmelder overgrep til politiet? Når det gjelder barn er det ofte foreldre eller 

barnevernet som anmelder overgrep til politiet. Hos voksne kan det være den utsatte selv, 

deres familie eller venner eller politiet selv som leverer anmeldelse. I denne undersøkelsen 

har de fleste deltakerne selv levert anmeldelsen til politiet.  

Det ble i 2009 levert anmeldt 4112 seksualforbrytelser i Norge (ssb.no, 2010). Dette er 

en økning på ca 900 fra 2005. Det ble anmeldt 998 voldtekter. Dette er en økning på ca 200 

fra 2005. Tallet for incest og seksuell omgang med barn er mer stabilt. Det ble levert inn 

mellom 70 og 93 anmeldelser for incest og mellom 153 og 170 anmeldelser for seksuell 

omgang med barn under 10 år. For seksuell omgang med barn under 14 år og seksuelle 

omgang med barn under 16 år finner vi også en økning for perioden 2005 – 2009. I 2005 ble 

det levert 270 anmeldelser for seksuell omgang med barn under 14 år, i 2009 var dette tallet 
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324, noe som tilvarer en økning på 54 anmeldelser. For seksuell omgang med barn under 16 

år er økningen på 30 anmeldelser, fra 284 i 2005 til 313 i 2009. Tallene viser at det er har vært 

en økning på i antall anmeldelser på rundt 22 prosent (se tabell 1). 
Tabell 1. Oversikt over antall anmeldte seksualforbrytelser i Norge for perioden 2005 – 2009.  

 

 

 

 

 

 

Man vet ikke hvor mange som anmelder seksuelle overgrep i Norge. Man anslår at 

mellom 10-15 prosent av overgrepene blir anmeldt (Sætre & Grytdal, 2011). Det kan se ut 

som at mange av de som anmelder er utsatte som har vært i kontakt med hjelpeapparatet like 

etter overgrepet. Blant de som oppsøkte et voldtektsmottak anmeldte 59 prosent (Haugen, 

Slungård, & Schei, 2005) og blant de som oppsøkte legevakten i Oslo ønsket halvparten å 

anmelde forholdet til politiet (Robberstad, 2003). Rapporten om voldtekt i Oslo viser at 75 

prosent leverer anmeldelse innen en måned, 15 prosent innen et år og 10 prosent venter mer 

enn et år før de leverer anmeldelse (Sætre & Grytdal, 2011).  

En amerikansk studie basert på voldtektsofre fant at 54 prosent kvinner og 42 prosent 

menn anmelder voldtekt (Pino & Meier, 1999). Andre studier viser til lavere tall, rundt 22 – 

40 prosent (Campbell, 2005, 2008). I en Canadisk studie basert på seksuelt krenkede personer 

fant en at 50 prosent anmelder overgrep. Andre studier fra USA viste at mellom 7 – 25 

prosent av seksuelt misbrukte personer anmelder (Petrak, 2002). Studier fra England viser at 

16 prosent av seksuelt misbrukte personer anmelder overgrep (Lees, 1996). Studier om hvor 

mange som anmelder seksuelle overgrep er vanskelige å sammenligne av to grunner. En 

grunn er at vi i utgangspunktet ikke vet hvor mange som har opplevd seksuelle overgrep. 

Dette gjør det vanskelig å regne ut prevalens. Den andre grunn er at de ulike undersøkelser er 

basert på ulike utvalg.  

Anmeldelse av seksuelle overgrep i de nordiske land. En komparativ studie basert 

på data fra voldtektsmottak eller rettsmedisinske sentre i Norge, Finland, Island og Danmark 

undersøkte hvor mange utsatte som anmeldte forholdet til politiet (Nesvold, Worm, Vala, & 

GudrúnAgnarsdóttir, 2005). Sverige var ikke med i denne undersøkelsen. Undersøkelsen viser 

følgende antall personer som anmeldte overgrep: Danmark 51 av 61 personer (90 prosent), 

 
 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

Seksualforbrytelser  3197 3463 3656 3810 4112 
Voldtekt 798 840 945 944 998 
Incest 91 88 75 93 70 
Seksuell omgang med barn under  
<10 år 
11-14 år 
15-16 år 

 
153 
270 
284 

 
157 
316 
338 

 
163 
299 
286 

 
170 
338 
302 

 
159 
324 
313 



 18 
 

Finland 67 av 86 personer (78 prosent), Island 39 av 74 personer (52 prosent) og Norge 61 av 

136 personer (44 prosent).  

 Tallene foran som viser at 44 og 59 prosent anmelder overgrepene har begge hentet 

sine utvalg fra voldtektsmottak. Dette betyr at datamaterialet bygger på personer som har 

erkjent at de er voldtatt og som søker hjelp for dette. En antar at det i befolkningen kan finnes 

langt høyere mørketall enn de 40-50 prosent som disse undersøkelsene viser. Men siden en 

ikke har noen undersøkelser som viser dette, kan vi bare anta, ikke vite.  

Vi har i dag noe kunnskap om hvem (alder, kjønn) som anmelder seksuelle overgrep 

og hvem overgriper er i saker som blir anmeldt i politiets register. Vi har noen få 

undersøkelser om hvorfor seksuelle overgrep anmeldes/ikke anmeldes. Jeg har ikke funnet 

studier som viser hvilke følger dette valget har for voksne utsatte. Det er derfor behov for 

kunnskap på dette området.  

 

 

Avklaring av begrepene helse, helsefremming og folkehelsearbeid 
 
 Helse blir av WHO forstått som en ressurs for å møte hverdagens utfordringer: 

”Health is, therefore, seen as a resource for everyday life, not the objective of living. Health is 

a positive concept emphasizing social and personal resources, as well as physical capacities” 

(WHO, 1986). Denne forståelsen av helse inkluderer både personens personlige og sosiale 

ressurser og fysiske kapasitet.  

Aron Antonovsky er uenig i denne måten å forstå helse på. Han mener at ressurser er 

forhold som kan påvirke personens helse, og dersom ressursene mangler vil det være 

vanskeligere å oppnå god helse (Antonovsky, 2000; Antonvsky, 1979). Antonovsky mener 

det er galt å skille mellom helse og sykdom, fordi alle personer til enhver tid befinner seg et 

sted på et kontinuum mellom helse og sykdom (Antonvsky, 1979). Med andre ord kan vi både 

ha helse og sykdom på samme tid (Medin & Alexandersson, 2000).   

 Helsefremming blir forstått som en prosess som øker personers kontroll over egen 

livssituasjon og helse (Medin & Alexandersson, 2000; WHO, 1986).  For å kunne oppnå dette 

trenger personene å kjenne til sine behov og vite hvordan de kan påvirke omgivelsene (WHO, 

1986). Helsefremming er et begrep som innbefatter langt mer enn personlig ansvar for helse. 

Det innbefatter også kommunalt og myndigheters ansvar som har ansvar for å beskytte 

befolkningen mot forhold som kan skade helsen (HOD, 2011). Selv om begrepet 
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helsefremming innbefatter mange forhold som påvirker personers helse, blir begrepet i denne 

avhandling avgrenset til forhold knyttet til avhandlingens tema som er anmeldelse av 

seksuelle overgrep og helse.  

 Folkehelsearbeid er ”samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller 

indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, 

skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling 

av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen” (HOD, 2011,§3b).  Målet med 

avhandlingen er blant annet å avdekke kunnskap om forhold som kan styrke utsattes personer 

sin helse, avgrenset til de forhold som er relevant for avhandlingens tema.  

Det finnes to retninger innenfor folkehelsearbeid. Disse er sykdomsforebygging og 

helsefremmende arbeid. Folkehelsearbeid har lange røtter innenfor den sykdomsforebyggende 

tradisjon. Epidemiologiske studier handler om ”the study of distribution and determinants of 

disease frequency”, og har røtter tilbake til Hippokrates som sa at sykdom var relatert både til 

ytre og personlige årsaker (Hennekens, Burung, & Mayrent, 1987). Fokus var rettet mot 

årsaker til sykdom eller hvilke risikofaktorer som fører til sykdom. Denne tenkningen kalles 

for patogenese. Her forstår en helse kategorisk i samsvar med en biostatisk helseteori. Denne 

tenkningen er utviklet av Christopher Boorse som hevder at ”kroppen er en mekanisk enhet 

som består av enkeltdeler med hver sin funksjon eller formål. ( ) Det er disse funksjonene som 

er standarden når en måler organismens helse” (Mæland, 2009, p. 26). En kan da måle ut fra 

normalverdier om en person er syk eller frisk. Dersom personens prøvesvar avviker fra det 

normale  gis personen en diagnose og blir forstått som syk. Har personen normale verdier og 

ingen diagnose er personen frisk.  

Den andre retningen har røtter tilbake til WHOs konferanse i Ottawa 1986: ”Health 

promotion is the process of enabling people to control over, and to improve, their health” 

(WHO, 1986). Innenfor denne tenkningen er en opptatt av hva som styrker personers helse og 

hvordan en kan svekke personers uhelse. Fokus er ikke lenger hva forårsaker sykdom, men 

hva gir helse. Denne tenkningen kalles for salutogense.  

Disse to måtene å tenke på, salutogense og patogenese er komplementære, de utfyller 

hverandre. ”Detta innebär at en person samtidig kan ha både hälsa och sjukdom: hälsa er inte 

desamma som frånvaro av sjukdom, frånvaro av sjukdom innebär inte automatisk at en person 

har hälsa” (Medin & Alexandersson, 2000, p. 74). Noen personer kan ha helse selv om de har 

en sykdom/diagnose. Andre personer kan oppleve uhelse selv om de ikke er syke (har 

diagnose). For eksempel kan utsatte oppleve senskader etter seksuelle overgrep som uhelse, 

uten at de er syke (har diagnose). Senskader etter seksuelle overgrep kan da forstås som 
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kompliserte livserfaringer: ”Childhood sexual abuse is a complex life experience, not a 

diagnosis or a disorder” (Putnam, 2003, p. 269). Senskadene gir stor variasjon i uhelse. 

”There is virtually no general domain of symptomatology that has not been associated with a 

history of sexual abuse (Kendall-Tackett, 2000, p. 173).  

For å belyse hvordan ulike forhold kan påvirke helsen hos utsatte brukes Antonovsky 

sin teori om opplevelse av sammenheng. Teorien bygger på en tenkning om hva som gir helse 

(salutogense). Antonovsky undersøkte hvorfor noen personer har helse til tross for at de kan 

ha opplevd store traumer. Han fant at de som hadde god helse hadde noe felles. De hadde en 

grunnholdning eller innstilling til livet som han kalte for opplevelse av sammenheng, og som 

påvirket hvordan de forholdt seg til stress og utfordringer i hverdagen. Opplevelse av 

sammenheng er definert:    

 ”Oplevelsen af sammenhæng er en global indstilling, der udtrykker den udstrækning, i 
 hvilken man har en gennemgående, blivende, men også dynamisk følelse af tillid, ad 
 (1) de stimuli, der kommer fra ens indre og ydre miljø, er strukturerede, forudsigelige 
 og forståelige; (2) der står tilstrækkelige ressourcer til rådighet for en til at klare de 
 krav disse stimuli stiller; (3) disse krav er udfordringer, der er værdt at engagere sig i 
 (Antonovsky, 2000, p. 37).  
 

Å studere utsattes helse basert på et salutogent perspektiv innebærer både at en måler 

deres grad av opplevelse av sammenheng og at en ser på hvilke forhold som påvirker utsatte 

opplevelse av sammenheng. En studie basert på 81 kvinner som deltok i selvhjelpsgruppe 

etter seksuelle overgrep viste at de kvinner som hadde opplevd overgrep i mer enn 10 år og de 

som ikke husket antall år de hadde opplevd overgrep hadde lavere grad av opplevelse av 

sammenheng enn andre utsatte i undersøkelsen (Renck & Ram, 2005). Det kan derfor se ut 

som at forhold knyttet til seksuelle overgrep kan påvirke utsattes opplevelse av sammenheng. 

Stort sett har studier om utsattes helse studert dette tema på bakgrunn av syk-frisk 

dimensjonen (se vedlegg 1) og ikke på dimensjonen helse- uhelse. Det er derfor behov for 

flere studier som ser undersøker utsattes helse ut fra et salutogent perspektiv.  

 

 

Seksuelle overgrep et folkehelseproblem 
 
 Seksuelle overgrep er et folkehelseproblem. Det har høye prevalenstall (se nedenfor), 

det gir mange former for helseskader (se vedlegg 1), og tiltakene for å bekjempe problemet 

ligger på det kollektive plan. Å undersøke anmeldelse av seksuelle overgrep i et 
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folkehelseperspektiv innebærer at jeg ser på hvilke forhold i samfunnet som styrker og 

svekker utsattes helse gjennom en anmeldelsesprosess. Jeg har derfor valgt å legge 

Antonovsky sin teori om opplevelse av sammenheng til grunn for forståelsen av helse 

(Antonovsky, 2000). Helseproblemer eller skadelig stress blir i denne teorien forstått som 

hendelser som overstiger personens ressurser (Antonvsky, 1979). I forhold til seksuelle 

overgrep er både overgrepshendelsen og anmeldelse av seksuelle overgrep hendelser som kan 

overstige personens ressurser, og derved være kilder til uhelse. Men det motsatte kan også 

være tilfelle. Dersom personen har ressurser nok til å møte situasjonen kan hendelsen, som for 

eksempel det å anmelde seksuelle overgrep, bli en kilde til helse.   

 Prevalens for seksuelle overgrep. I Norge er prevalensen for seksuelle overgrep 22 

prosent for jenter og 8 prosent for gutter (Mossige & Stefansen, 2007). Dette tallet samsvarer 

med tall fra WHO som sier at 20 prosent av jentene og 5-10 prosent av gutter blir seksuelt 

misbrukt (WHO, 2010). Målt i ulike land er prevalens for kvinner mellom 2 – 45 prosent, og 

for menn mellom 3 – 29 prosent (Briere & Elliott, 2003; A. Coxell, King, Mezey, & Gordon, 

1999; Felitti, et al., 1998; Finkelhor, 1994; Putnam, 2003; Stein & Barrett-Connor, 2000; 

Svedin, 1999; WHO, 2002). I de nordiske landene er prevalensen lavere i østnordiske land 

enn i vestnordiske. Prevalens i Sverige er 4-9 prosent (Hennum, 2004b; Svedin, 1999), i 

Finland 5 prosent (Hennum, 2004b), i Danmark er prevalensen 11 prosent (Helweg-Larsen & 

Larsen, 2005; Hennum, 2004b). En undersøkelse basert på kvinner som er pasienter ved 

gynekologiske avdelinger i de nordiske land viser mindre forskjell mellom de nordiske 

landene. Frekvensen for å ha opplevd seksuelle overgrep en gang i livet var følgende: Island 

33 prosent, Finland 26.9 prosent, Danmark 23.8 prosent, Norge 22.8 prosent og Sverige 16.6 

prosent (Wijma, et al., 2003). Prevalens for seksuelle overgrep varierer ut fra hvilken 

definisjon som er benyttet og ut fra hvilket utvalg som er undersøkt (Tambs, 1994). Det er 

derfor vanskelig å sammenligne prevalenstall fra ulike studier.  

Seksuelle overgrep i et folkehelseperspektiv. Seksuelle overgrep er en av flere 

former for vold. WHO definerte i 2002 vold som et stort globalt folkehelseproblem. En 

folkehelsetilnærming til voldsproblematikk består av fire steg. Disse er 1) å avdekke så mye 

kunnskap som mulig om alle aspekter ved vold; 2) undersøke hvorfor vold oppstår; 3) 

undersøke hvordan vold kan forebygges; og 4) iverksette intervensjoner som virker fornuftige 

(WHO, 2002). Denne undersøkelsen samsvarer med første mål: å avdekke så mye kunnskap 

som mulig om tema anmeldelse av seksuelle overgrep og helse. 

 Studier i folkehelse handler om hva som skaper helse i befolkningen, eller deler av 

befolkningen. ”Folkehelsearbeid innebærer å forholde seg til faktorer som påvirker helsen” 
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(St.meld.nr.16, 2002/2003). Det handler om å svekke det som gir helserisiko (patogenese), 

men også om å styrke det som gir bedre helse (salutogenese). Folkehelsearbeid er et begrep 

som i utgangspunktet er vidt definert. Men essensen handler om å undersøke hvordan helsen 

kan forbedres i en gruppe av befolkningen (Karlberg, Hallberg, & Sarvimäki, 2002). Gjennom 

å studere enkeltindividets erfaringer, at en kan komme frem til kunnskap om hva som 

påvirker helsen, og derved legge et grunnlag for å finne frem til tiltak som kan forebygge 

helseproblemer hos gruppen utsatte personer. Derved kan en finne frem til tiltak som viser 

hvordan samfunnet kan styrke helsen til utsatte.  

Perspektivet for folkehelsearbeid er vidt. Det bygger på kunnskaper fra en rekke 

fagfelt som medisin, epidemiologi, sosiologi, psykologi, kriminologi, utdanning og økonomi 

(WHO, 2002). Mens det å se på temaene isolert har vært en dominerende tendens, mener noen 

at folkehelsearbeidet kan styrkes om en ser på disse temaene samlet (Sivarjasingam, 

Shepherd, & Newcombe, 2011). I denne avhandlingen søker jeg kunnskap på tvers av tre 

etablerte fagtradisjoner som juss, medisin og psykologi. Dette er nødvendig fordi argumenter 

knyttet til valget om å anmelde overgrep kan være knyttet til ulike fagtradisjoner.   

 

 

Mitt vitenskapsteoretiske ståsted 
 
 Vitenskapsteori er en filosofisk refleksjon over ideer som forskning bygger på. Det 

handler om ontologi: hvordan vi forstår den verden vi forsker på, og epistemologi: hva som er 

kunnskap. Et av de store skillene er hvorvidt vi forholder oss til verden fra et reduksjonistisk 

eller helhetlig verdensbilde (Capra, 1996). I et reduksjonistisk perspektiv forstår vi 

menneskene som isolerte individ. I et helhetlig perspektiv forstår vi mennesker som del av et 

samspill mellom mennesket og de forhold som er i kontekst. Det er vanlig at kvalitative 

studier har en helhetlig forankring og kvantitative studier en reduksjonistisk forankring. Siden 

jeg i denne bruker både kvalitativ og kvantitativ metode vil jeg redegjøre for mitt 

vitenskapsteoretiske ståsted.  

Min vitenskapsteoretiske forankring bygger på en helhetlig tilnærming. En slik 

tilnærming hvor en benytter både kvalitativ og kvantitativ metode kan være en pragmatisk 

tilnærming (Maxcy, 2003). En pragmatisk tilnærming verdsetter vurderinger som bygger på 

helhet, kontinuitet og sammenheng (Maxcy, 2003). Sammenhenger blir her forstått som 

sammenhenger som gir mening (sunn fornuft), og ikke nødvendigvis bare statistiske 



 23 
 

sammenhenger (Maxcy, 2003). Jeg tror at helheten består av mer enn summen av deler, fordi 

det også finnes samspill mellom delene. Dette betyr i praksis at forklaringer på hvorfor noen 

velger å anmelde overgrep må ses i samspill med, og som en del av, en større helhet.    

Jeg tror at alle mennesker er unike og ulike fordi vi formes av ulike erfaringer. 

Samtidig har vi mange biologiske og fysiologiske likheter. Mennesker som vokser opp 

innenfor samme kulturelle området har en felles kulturell påvirkning og de utvikler felles 

forståelsesrammer.  Som voksne tar vi selvstendige valg, men våre valg vil alltid være 

påvirket av våre erfaringer og den kontekst vi befinner oss i. Som mennesker skaper vi vår 

egen virkelighet gjennom at vi påvirker og vi lar oss påvirke av de omgivelser vi til enhver tid 

befinner oss i. Vår persepsjon er farget av våre erfaringer (Ford, 2009) og vår sinnstilstand 

(Hawkins, 1995/2004). Dette ståsted har implikasjoner for forskning. Ontologisk tror jeg at 

alle mennesker medvirker til sine erfaringer, og at vi erfarer virkeligheten som subjekt. 

Epistemologisk betyr dette at den kunnskap det er mulig å hente ut fra intervjuer og gjennom 

spørreskjema er subjektive data, ikke objektive.  

De data som studien bygger på må ses i lys av kontekst til informantens liv og den 

kontekst hvor datainnsamlingen foregikk. Dette betyr at andre deltakere kan ha tilsvarende og 

andre erfaringer. Erfaringen fra å skrive studien har vært en tydeliggjøring av det unike i hver 

informants narrativ, samtidig som kunne se fellestrekk som gikk igjen i mange av, ikke alle 

narrativene.  

For å imøtekomme utfordringen med å bygge generell kunnskap ut fra enkeltnarrativ 

har jeg gjort to grep. Jeg har valgt å bygge opp avhandlingen på narrativ som inneholder tema 

som jeg fant hos flere informanter. For å tydeliggjøre hva som er generelle funn har jeg en 

oppsummering disse i slutten av hvert kapittel.  
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Teoretisk forståelsesramme	  
 

Denne avhandling er forankret i narrativ teori og folkehelse. Avhandlingen bygger på 

narrativer fra kvinner og menn som har opplevd ulike former for seksuelle overgrep. De 

narrativ som er analysert er 1) narrativ om perioden fra overgrep og frem til en tar stilling til 

spørsmålet om anmeldelse, 2) narrativ om forhold knyttet til det å anmelde, 3) narrativ om 

møte med retten og 4) narrativ om tiden etter at saken er ferdig behandlet juridisk. Analyse av 

måten narrativen er satt sammen på, gir oss kunnskap om hvilken mening hendelsene i 

narrativen har for fortelleren. På denne måten kan en narrativ belyse sammenhenger og 

mening med hendelser. Jeg vil i dette kapittel først gjøre rede for narrativ teori, deretter 

Antonovsky sin teori om helse.  

 Begrepet helse blir forstått i samsvar med Antonovsky sin teori om opplevelse av 

sammenheng. Antonovsky bygger sin teori på salutogenese, som betyr hva gir helse 

(Antonovsky, 2000). Antonovsky er opptatt av hvilke mestringsressurser som medvirker til 

økt opplevelse av sammenheng, fordi personer som har økt opplevelse av sammenheng i sitt 

liv, har bedre helse.  

 

 

Konstruksjon av narrativ 
 
 Å konstruere narrativ er en hverdagslig aktivitet vi alle bedriver. Begrepet 

konstruksjon kan forstås som bygge opp, sammenføye, lage og forbinde med (Berulfsen & 

Gundersen, 1981). Konstruksjon av narrativ handler ikke om å dikte opp hendelser (slik 

begrepet kan forstås i dagligtalen), men å sette sammen hendelser, lage et plot, og på den 

måten gi hendelsene en (ny) mening. Men hvordan forstår vi hendelser som vi ikke forteller 

narrativ om? Mangler disse mening? Spørsmålet er interessant fordi mange utsatte lar være å 

fortelle andre om seksuelle overgrep.  

 
 

Sentrale begreper i narrativ teori: hva er en narrativ, plot, hendelse og 
mening 
 

Ordet narrativ kommer fra det Indo-Europeiske ordet gna som betyr både å vite og å 

fortelle (J. Elliott, 2005). En narrativ er mer enn en beskrivelse av noe. En narrativ inneholder 
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både kunnskap om hva som skjedde og hvilken mening hendelsene har. Når hendelser knyttes 

sammen i en rekkefølge kalles de for en narrativ (Labov, 1976). Eksempelet nedenfor viser 

forskjellen mellom en narrativ og en beskrivelse: 

Beskrivelse: Kongen døde. Dronningen gråt.  

En narrativ: Kongens død førte til at dronningen gråt.  

Det som skiller en narrativ fra en beskrivelse er at en narrativ inneholder et plot. Et 

plot viser en sammenheng mellom ulike hendelser (J. Elliott, 2005). Plot i en narrativ er den 

røde tråden som binder alle hendelsene sammen (Mossige, 1998).  Analyse av plot i narrativ 

gir oss kunnskap om hvorfor mennesker handler som de gjør. Dette gjør analyse av narrativ til 

en egnet metode for å se hvilke hendelser som fortelleren trekker frem som forklaring på 

valget om å anmelde eller ikke anmelde overgrep, samt hvilken mening det å anmelde har hatt 

for dem. 

En narrativ er bygd opp av ulike hendelser. Begrepet hendelse refererer til en historisk 

hendelse, noe som har skjedd i fortiden (Mossige, 1998). En kan kun finne meningen i 

narrativ når en ser seg tilbake (Mattingly, 1998). Det er derfor ikke mulig å vite hvilken 

mening en hendelse har mens en står midt i hendelsesforløpet. En vet da verken hva 

hendelsene fører til eller hvilken mening hendelsene uttrykker. På den måten blir en narrativ 

en slags oppsummering av hendelser som har skjedd, og hvilken mening disse har hatt for 

personen. Hendelser blir i denne avhandlingen avgrenset til hendelser som er personlige 

erfaringer. Slike hendelser kan både være konkrete handlinger, men også tankehendelser, det 

vil si en refleksjon over en handling (Mossige 1998).  

Vi forteller vanligvis ikke narrativ om dagligdagse hendelser. De hendelser som 

forløper som forventet gir ikke grunnlag for å fortelle narrativ. Her er meningen ofte klar for 

oss. Hendelser som det fortelles om i en narrativ er hendelser som er uvanlige (Mattingly, 

1998). Vi konstruerer derfor narrativ for å finne en mening med det vi har opplevd. Hendelser 

er noe som kunne vært annerledes (Mossige, 1998). Derfor er ikke meningen med hendelser 

entydig.  

Narrativ er hendelser som skjer i en rekkefølge og har en sammenheng (et plot), de er 

forårsaket av noe eller noen, og opplevd av noen, og de fremstilles av noen (J. Elliott, 2005; 

Hydén, 1997; Mattingly, 1998). Rekkefølgen av hendelser er viktig fordi den gir oss 

kunnskap om sammenhengen mellom hendelser, og om hvordan hendelser skal forstås. En 

narrativ kan bestå av hendelser som skjer nært i tid, men det kan også bestå av hendelser hvor 

tidsforløpet er lengre. Selv om alle informantene forteller om perioden fra overgrep til de tok 
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stilling til valget om å anmelde skjer dette innenfor ulike tidsperspektiv. Noen ble misbrukt 

som barn, andre som voksne. Noen anmeldte forholdet like etterpå, andre mange år senere.  

Meningen i en narrativ kommer til uttrykk gjennom fortellerens evaluering av 

hendelsene (J. Elliott, 2005; Labov, 1976). Denne er alltid individuell og kontekstbasert, og 

den må ses i sammenheng med narrativens plot. Gjennom konstruksjon av narrativ gis 

hendelser mening. Det reflekteres over det som har skjedd mens en forteller: ”It is the process 

of reflection and making sense out of experience that makes telling stories a meaning making 

activity” (J. Elliott, 2005, p. 24).  

I denne avhandlingen søkes det kunnskap om hvilken mening det å anmelde seksuelle 

overgrep kan ha for informantene. Basert på analyse av innhold, vendepunkt og plot kan en 

finne frem til mening på tvers av flere intervjuer. Analyse av narrativ kan derfor gi oss 

kunnskap om hvilken mening det å anmelde seksuelle overgrep har for informantene.  

 
 
 

Narrativ og kulturelle fortolkningsrammer 

Når vi konstruerer narrativ bruker vi etablerte mønstre for fortellinger (M. Gergen, 

1994). Slike mønstre oppstår i et samspill mellom individet og reaksjoner fra omgivelsene. 

Noen slike mønstre oppstår svært tidlig i livet. Som små barn danner våre erfaringer 

strukturer (Siegel, 1999) eller spor i hjernen (Ford, 2009). Et hovedskille går mellom å 

oppleve trygge eller utrygge relasjoner i de første leveårene. Personer som opplever trygge 

relasjoner utvikler strukturer hvor det å utforske nye ting er spennende og lærerikt (Ford, 

2009). Trygge relasjoner gjør barn åpne for å ta inn ny kunnskap, en evne som er en 

forutsetning for å utvikle selvrefleksjon (ibid). Evne til selvrefleksjon er viktig fordi den gjør 

det mulig for å bearbeide vonde erfaringer.  

Utrygge relasjoner gjør at barn utvikler mønstre som innebærer en redusert kapasitet 

til å ta til seg ny kunnskap. Dette skjer fordi oppmerksomheten rettes mot mulige farer. Slike 

barn utvikler redusert evne til selvrefleksjon, og av den grunn vil de møte nye situasjoner som 

en fiksert gjentakelse: ”only to react to experiences with relatively automatic, chaotic, and 

fixated persepsjons, thoughts and actions  (Lewis 2005 sitert i Ford, 2009, pp. 40-41). Mangel 

på selvrefleksjon gjør at barnet/personen er lite bevisst på hva som er ”det farlige” i en 

situasjon. Dette kan medvirke til at barnet/personen unngår det som vekker ubehagelige 

reaksjoner (Ford, 2009). Dersom det å tenke på hendelsen eller snakke om den vekker 

ubehagelige reaksjoner vil trolig barnet/personen unngå dette. Vi får derved to mulige 
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forklaringer til at barn/personer lar være å fortelle om hendelser som seksuelle overgrep. En 

forklaring kan være at de lar være å fortelle om overgrep for å beskytte seg selv mot de 

ubehagelige reaksjoner som kan oppstå når en forteller. Den andre forklaringen kan være at 

miljøet en lever i er utrygt, en mangler en empatisk tilhører (McLeod, 2004).  

Det er nær sammenheng mellom de narrativ vi konstruerer og den kultur vi er en del 

av. Innenfor etablerte kulturer finnes det felles forståelsesrammer. Slike forståelsesrammer 

legger premisser og føringer for hvordan hendelser skal forstås. Det er derfor etablert 

forståelsesrammer i samfunnet for hvordan en forholder seg til hendelser som seksuelle 

overgrep, selv om slike forståelsesrammer kan variere innenfor den enkelte familie.  

Når vi skal undersøke hvorfor mennesker handler som de gjør må vi se på hvordan 

hendelser blir forstått i kulturen (Bruner, 1999). Som barn blir vi sosialisert inn i måter å 

tenke på både gjennom familien og samfunnet. Vi tilegner oss kulturelle forståelsesrammer 

gradvis og ureflektert. Kulturelle forståelsesrammer er viktige fordi de gir oss et grunnlag å 

forstå hendelser ut fra. Hendelser kan være vanskelige å forstå dersom hendelsen avviker fra 

de etablerte forståelsesrammer, eller dersom personen mangler forståelsesrammer om et tema. 

Dette skjer fordi det er innfor etablerte kulturelle forståelsesrammer vi søker forståelse når vi 

kommer i nye situasjoner.  

Bruner kaller etablerte kulturelle forståelsesrammer for trosforestillinger (Bruner, 

1999). Trosforestillinger er menneskets personlige fortolkningssystem. De er 

forståelsesrammer for hvordan hendelser skal forstås, hvordan narrativ skal konstrueres. De er 

ofte så integrerte at vi ikke stiller spørsmål til dem. Et viktig poeng med trosforestillinger er at 

de både kan være sanne og falske, men at vi alltid behandler dem som om de er sanne. En 

kulturell trosforestilling beskriver hvordan noe er, hvordan noe burde være og hvilke 

handlingsforløp mennesket kan forvente. Trosforestillinger influerer på hvordan vi forstår 

verden. Når hendelser ikke samsvarer med våre trosforestillinger blir det umulig å forstå hva 

som skjer, fortolkningsrammene mangler (Bruner, 1999). Denne avhandling viser at 

trosforestillinger om hva seksuelle overgrep er, hvem en overgriper er, og hvem som utsettes 

for seksuelle overgrep får avgjørende betydning for hvordan utsatte håndterer valget om de 

skal anmelde overgrep eller ikke.  

 

Konstruksjon av narrativ er forankret i en helhetlig tilnærming. Narrativene påvirkes 

av relasjonelle forhold på ulike måter. Den grunnholdning til livet som personen har, som 

trygg eller utrygg person i nye situasjoner, er dannet basert på relasjoner til ens nærmeste. 
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Narrativene er videre forankret både i samfunnets forståelsesrammer og i den relasjon vi er i 

når narrativen fortelles:  

”Personal stories are parts of larger interactional frameworks, embedded within a 
variety of relationships, and thus open to sanctions by those within the dialogic frame 
of the author. There must be some agreement among the relevant parties as to what is 
a suitable life story (M. Gergen, 1994, p. 21).   
 
Mary Gergen har et viktig poeng når hun sier at konsekvensen av at narrativ 

konstrueres i relasjoner er at dette gir mulighet for sanksjoner. Noen narrativ vil av denne 

grunn være vanskelige å fortelle, mens andre narrativ er enklere å fortelle. Dette er narrativ 

hvor lytteren har tilsvarende etablerte forståelsesrammer som fortelleren. Narrativ som 

samsvarer med den andres forventninger er enklere å fortelle enn narrativ som strider mot 

andres forventninger. Narrativ om seksuelle overgrep kan derfor være mindre vanskelig å 

fortelle om ved et støttesenter mot seksuelle overgrep enn i egen familie, særlig dersom 

overgriper er et familiemedlem. Narrativ om overgrep i egen familie kan stride mot andres 

forventninger og deres erfaringer. Narrativ om overgrep kan derfor møte motstand fra andre 

familiemedlemmer. Å fortelle en narrativ dersom fortelleren opplever at hun eller han i liten 

grad blir trodd er derfor vanskelig.  

Narrativ om seksuelle overgrep kan også være vanskelige å fortelle på grunn av 

narratives egenart. Ofte konstrueres narrativ om hendelser knyttet til en helt eller opprører, 

hvor sterke følelser kommer til uttrykk og hvor publikum kan gi seg over til følelsene 

(McLeod, 2004), gjerne med et latterbrøl. Narrativ om seksuelle overgrep mangler disse 

komponentene.  

Noen ganger oppstår hendelser som er vanskelige å forstå (Mossige, 1998). Vi kan 

tenke oss en situasjon hvor en person opplever hendelser som kan forstås på ulike måter. 

Personen konstruerer en narrativ på bakgrunn av hendelsene. Noen hendelser som ikke passer 

inn. Disse tas derfor ikke med i plottet. Senere kan nye hendelser gjøre at de utelatte 

hendelsene kan bli meningsfulle, de kan passe inn i en ny narrativ. Da må kanskje andre 

hendelser gå ut av narrativen. Her er et eksempel som kan belyse dette.  

Tenk deg et barn på 5 år som blir trukket inn i seksuelle handlinger. Barnet liker ikke 

situasjonen, noe er galt, men det forstår ikke hva som skjer. Hendelsen er uforståelig, fordi 

barnet mangler forståelsesramme for å forstå hendelsen. Barnet kan da konstruere en narrativ 

om at det som skjedde ikke var viktig. Når barnet er blitt voksen kan kunnskap om seksuelle 

overgrep (ny hendelse) gi hendelsene en ny mening. Som voksen kan personen forstå at det 5 

år gamle barnet opplevde seksuelle overgrep.  
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Gyldiggjøring og ugyldiggjøring av hendelser 

Betydningen av gyldiggjøring og ugyldiggjøring av hendelser som seksuelle overgrep 

bygger på teori presentert av Halldis Leira og Nea Mellberg (Leira, 1990; Mellberg, 1994). 

Når utsatte forteller om seksuelle overgrep, kan de bli møtt både med aksept og avvisning. 

Dette er reaksjoner som gyldiggjør eller ugyldiggjør det som fortelles. Gyldiggjøring handler 

om det som fortelles blir tatt imot og akseptert. Ugyldiggjøring handler om at det som 

fortelles blir oversett eller forstått som lite viktig. De utsatte kan da begynne å tvile på seg 

selv.  

Utsatte må oppleve seg anerkjent for at hun eller han skal våge å dele sine 

hemmeligheter (Leira, 1990; Mellberg, 1994). Gyldiggjøring og ugyldiggjøring av seksuelle 

overgrep kan skje i familier, i nettverket og i samfunnet. Kunnskap om disse prosessene er 

viktig fordi de utsatte er i en svært sårbar situasjon når minner fra seksuelle overgrep dukker 

frem i bevisstheten. I en tidlig fase kan slike minner fremstå som uvirkelige. Samtidig kan 

personen oppleve tegn på at seksuelle overgrep kan ha skjedd. Personen vil da pendle mellom 

å tro at seksuelle overgrep har skjedd og at seksuelle overgrep ikke har skjedd.  

I en tidlig fase kan det være mer uvirkelig enn virkelig at seksuelle overgrep har 

skjedd. Etter en tid kan flere minner dukke opp. Dette kan gi en endret forståelse. Det kan øke 

sannsynligheten for at minnene er ekte. På et tidspunkt blir minnene opplevd som mer 

virkelige enn uvirkelige. Den pendlingen mellom å tro at seksuelle overgrep har skjedd og det 

å tro at seksuelle overgrep ikke har skjedd kan beskrives med metaforen 

(u)gyldiggjøringsspiral (se modell 1).  

 
Modell 1. Gyldiggjøringsspiral – ugyldiggjøringsspiral (Mellberg, 1994, p. 261).  
 

 
 

Gyldiggjøring og ugyldiggjøring av seksuelle overgrep er like prosesser (Mellberg, 

1994). Den utsatte pendler mellom hva som er virkelighet og uvirkelighet. Jo mer gyldig 
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overgrepene er, jo større grad av virkelighet oppleves. Og motsatt jo større grad av 

ugyldiggjøring, jo større grad av uvirkelighet. Mens det tar tid å bygge opp gyldiggjøring av 

overgrep, kan ugyldiggjøring av overgrep skje hurtig og brått.  

Modellen til Mellberg illustrerer den tvetydige opplevelsen som det å minnes seksuelle 

overgrep kan være, fordi en husker hendelsen både som virkelig og uvirkelig på samme tid. 

Dette kan skyldes at seksuelle overgrep kan skje i en sammenheng hvor hendelsen kan 

fremstå som normal, som lek for eksempel. Når den utsatte senere husker hendelsen, kan det 

være uklart hvordan en skal forstå det som skjedde fordi grensen mellom normal hendelse og 

overgrep kan være flyende. Det er i slike situasjoner den utsatte trenger støtte for å finne frem 

til hva som har skjedd.  

 

 

Kan vi stole på kunnskap basert på narrativ? 
 

Når vi forteller om hendelser til andre skjer det hele tiden en utvelging. Utvelgingen 

skjer både bevisst og ubevisst. Det er de utvalgte deler av hendelsen som settes sammen i en 

narrativ. Det som fortelles er derfor kun er deler av det totale hendelsesforløpet. Noen 

elementer fra hendelsesforløpet tas med, andre utelates.   

 Kan vi stole like mye på en narrativ om overgrep som fortelles umiddelbart etter at 

hendelsen har skjedd, som de narrativ som fortelles flere år senere? I rettslig sammenheng kan 

sent fortalte narrativ bli problematiske (Scheppele, 1994). Scheppele viser til en case hvor en 

kvinne forteller om overgrep offentlig 3 ganger. Hver gang blir nye detaljer lagt til. Ingen av 

detaljene er motstridende. Men fordi hennes fortelling ikke er identisk de tre gangene 

fortellingen fortelles, blir den opplevd som lite troverdig.  

Hva er en troverdig narrativ i møte med politi og rettsvesen? En vitneforklarings 

gyldighet blir vurdert ut fra hvordan fortellingen er konstruert, og ikke hva som fortelles 

(Scheppele, 1994). De forhold som vurderes er at det er en indre sammenheng mellom det 

som fortelles, at fortellingen bygger på fakta hendelser og at fortellingen er stabil over tid. Det 

vil si at den ikke endrer seg. Fortellinger som endres seg ses på som lite troverdige.  

En narrativ er ikke en direkte gjengivelse av virkeligheten (Johansson, 2005), men en 

beskrivelse av hendelser slik fortelleren har opplevd eller slik han ønsker at andre skal forstå 

det (Becker, 1999). ”En berättelse om ett liv kan aldrig bli en redogörelse om ett liv som det 

faktisk var, utan är alltid en del av en pågående konstruktion av historia, kultur och själv” 

(Johansson, 2005, p. 223). Konstruksjon av narrativ skjer alltid ut fra det perspektiv 
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fortelleren velger. Narrativ er derfor ingen blåkopi av historiske hendelser. Dette betyr i 

praksis at ulike personer kan konstruere ulike narrativ om samme hendelse. Og samme person 

kan konstruere ulike narrativ om samme hendelser avhengig av hvem narrativen fortelles til. 

De narrativ denne undersøkelsen bygger på er konstruert til formålet å brukes i en 

undersøkelse om seksuelle overgrep.  

Narrativene er påvirket både av informanten og forskeren. Informanten forteller det 

han har på hjertet og det han tror forskeren ønsker å vite. Forskeren påvirker datamaterialet 

gjennom både de spørsmål som stilles, men også gjennom nonverbal kommunikasjon og den 

atmosfære som oppstår mellom intervjuer og informant. Det at forskeren i kraft av sin person 

er med å påvirke datagrunnlaget fordrer at han har en refleksiv holdning til sitt materiale. 

Refleksivitet betyr at forskeren er bevisst på forholdet mellom den kunnskap som produseres 

og hvordan kunnskapen er produsert (Alvesson & Sköldberg, 2003).  

 

 

Seksuelle overgrep og helse 
 
 Jeg vil i dette kapittel presentere Antonovsky sin teori om salutogenese. Denne 

handler om hva som medvirker til at personer kan oppnå god helse (Antonovsky, 2000; 

Antonvsky, 1979). Deretter presenteres normale fysiologiske reaksjoner på traumer og 

vanlige helsemessige skader og reaksjonsmåter etter seksuelle overgrep. Dette er reaksjoner 

som flashbacks, dissosiasjon, post traumatisk stress syndrom, DESNOS og senskader etter 

seksuelle overgrep. Til slutt ser jeg på senskader etter overgrep i forhold til Antonovsky sin 

teori om hva som gir helse.   

 

Antonovsky`s teori om hva som gir helse 

Antonovsky hevder at menneskets normalsituasjon er å leve med utfordringer og 

stress. Det er derfor verken mengden eller typen stress som avgjør hvorvidt vi har helse eller 

ikke, men hvordan vi forstår og håndterer de stressende hendelser vi møter (Antonvsky, 

1979). Antonovsky var opptatt av hendelsens innvirkning på kroppen. Han skiller mellom to 

typer kroppslige reaksjoner: spenning og stress. Forskjellen mellom disse to er at spenning er 

en reaksjon som går over når den hendelse som forårsaket spenningen har roet seg. Dersom 

reaksjonen vedvarer kaller Antonovsky reaksjonen for stress (Antonvsky, 1979). Denne 

forståelsen samsvarer med Shalev som mener det er viktig å skille mellom akutt og kronisk 
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stress fordi ved akutt stress vil personen få forhøyet kortisolnivå, mens ved kronisk stress vil 

personen få lavere kortisolnivå (Shalev, 1996/2007).  

Når personer opplever hendelser som utløser spenning kan personen reagere med økt 

helse, nøytralt eller med svekket helse. Stress derimot vil alltid gi en svekket helse 

(Antonvsky, 1979). I denne avhandling er to typer hendelser viktige. Hendelsen seksuelle 

overgrep er en type hendelse som i samsvar med Antonovsky sin teori kan kategoriseres som 

stress, fordi etter at overgrep har skjedd vil spenning vedvare og senskader oppstå. Den andre 

typen hendelse er anmeldelse av seksuelle overgrep. Denne typen hendelse utløser også 

spenning, men den kan både medvirke til økt helse og til økte helseproblemer. Denne form for 

hendelse kan derfor kategoriseres som spenning i samsvar med Antonovsky sine begreper. Et 

viktig forhold som påvirker hvorvidt en spenning går over til stress eller ikke er personens 

grad av generelle motstandsressurser.  

Generelle motstandsressurser er de forhold som skaper mening i tilværelsen, de 

forhold som virker effektivt mot stress. Dette er forhold som gjør det lettere for mennesker å 

oppleve livet som forståelig, håndterbart og meningsfullt (Lindström & Eriksson, 2010). 

Generelle motstandsressurser er derfor forhold som personens opplevelse av sammenheng. 

Det er de forhold som gir mennesket motivasjon til å gå videre i livet (Lindström & Eriksson, 

2010). I modell 2 viser jeg en skjematisk oversikt over de forhold som Antonovsky mener 

leder til unngåelse eller overvinne stress. Slike forhold kan være alt mulig fra kroppslige 

forhold til relasjonelle og makrososiokulturelle forhold. Modellen har derfor et helhetlig 

perspektiv.  
Modell 2. En oversikt over forhold som defineres som generelle motstandsressurser (GRR) (Antonvsky, 
1979, p. 103). Modellen er fritt oversatt.   

 
 
Eksempler på generelle motstandsressurser kan være penger, syn på livet, selvfølelse, sunn 

livsstil, kulturell kapital, og sosial støtte (Antonovsky, 2000; Lindström & Eriksson, 2010). I 

møte med utsatte personer kan det å bli trodd når en forteller om seksuelle overgrep være en 

form for støtte som er en generell motstandsressurs som reduserer stress. Dersom en mangler 
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generelle motstandsressurser, kan dette bli opplevd som spenning, og derved medvirke til å 

svekke personens helse. For eksempel kan det å mangle nære relasjoner forstås som at en 

mangler sosial støtte i en situasjon hvor en utsatt skal bearbeide seksuelle overgrep eller 

anmelde seksuelle overgrep.  

Teori om salutogenese ser på hvilke forhold som påvirker persons situasjon der hvor 

personen befinner seg på kontinuumet mellom helse og sykdom. Et slikt forhold er opplevelse 

av sammenheng. Personens opplevelse av sammenheng påvirker hvordan personen opplever 

de utfordringer og hendelser som skjer i hverdagen (Antonvsky, 1979). En person med lav 

opplevelse av sammenheng kan oppleve for eksempel hendelse som en hendelse som 

overstiger personens ressurser. Dette kan medvirke til at personen opplever sin helse svekket 

som følge av hendelsen. En person med høy grad av opplevelse av sammenheng kan oppleve 

samme type hendelse som utfordrende, men håndterbar. Antonovsky sitt poeng er derfor at 

det ikke er hendelsen i seg selv som medvirker til helse eller sykdom, men summen av 

personens ressurser til å møte situasjonen (Antonvsky, 1979). Og det er denne summen av 

ressurser han kaller en global innstilling til livet eller opplevelse av sammenheng (begrepet er 

definert side 20). 

Opplevelse av sammenheng forklares ut fra 3 komponenter som henger tett sammen 

og må ses som en enhet. Komponentene er begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet 

(Antonovsky, 2000). Det er ingen hierarkisk rangering mellom komponentene. 

Meningsfullhet handler om å være deltaker og ha medbestemmelse i eget liv: ”at man 

er deltager i de processer, der former ens skjæbne så vel som ens daglige erfaringer” 

(Antonovsky, 2000, p. 36). Det handler også om å ha noe å engasjere seg i følelsesmessig og 

kognitivt, noe som det var verdt å bruke krefter på som gir mening. Den som søker svar på 

noe, søker etter mening (Hanson, 2010). ”Meningsfullhet är en upplevelse och en känsla som 

väcker människans vilja att bidra til värdeskapande för sig själv, för andra och för den 

verksamhet som engagerer henne” (Hanson, 2010, p. 99). Meningsfullhet er derfor nært 

knyttet sammen med motivasjon. En person har høy grad av meningsfullhet, når livet er verdt 

å leve, når hverdagens aktiviteter engasjerer og motiverer følelsesmessig og kognitivt. En har 

lav grad av meningsfullhet når en mangler styring over eget liv og når en opplever hverdagen 

meningsløs. Personer som opplever seg som offer har derfor lav grad av meningsfullhet.  

Meningsfullhet er nært knyttet sammen med personlig utvikling, med personers identitet og 

selvverdi, derved er dette et viktig aspekt ved personers helse (Hanson, 2010). 

Begripelighet handler om i hvilken grad man forstår hendelser man møter i hverdagen 

(Antonovsky, 2000). Dette gjelder både ytre og indre hendelser. ”Begripelighet är beroende 
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av vår kognitiva kapacitet, det vill säga hur bra vi är att ta in, bearbeta, lagra, utvecla och 

använda all sorts information och kunskap” (Hanson, 2010, p. 119). Men begripelighet 

handler også om allmennkunnskap. For eksempel kan økt kunnskap om rutiner knyttet til 

anmeldelse medvirke til økt begripelighet. Ved høy grad av begripelighet blir hendelser 

opplevd som sammenhengende og forståelige. Ved lav grad av begripelighet blir hendelser 

opplevd som kaotiske, støyende og uforståelige. Begripelighet er en forutsetning for at 

personen selv skal avgjøre hva som er rett å gjøre for å håndtere en situasjon på en god måte 

(Hanson, 2010).  

Håndterbarhet handler om i hvilken grad en person opplever å ha tilstrekkelig med 

ressurser til å møte hverdagens krav (Antonovsky, 2000). Slike ressurser er både egne 

ressurser og andre personer. Høy grad av håndterbarhet handler både om å vite hvordan en 

skal håndtere hendelser, og om å gjennomføre det en setter seg fore. Det handler både om at 

en har personer en kan be om hjelp, men også at en kan be om hjelp når en trenger det 

(Antonovsky, 2000). Lav grad av håndterbarhet er når en mangler ressurser til å få innfridd 

sine ønsker eller behov. Eksempler på slike ressurser kan være støttepersoner, penger, 

utdanning, jobb, eller kunnskaper (Antonovsky, 2000). Med det kan også handle om indre 

ressurser som å kjenne seg selv og egne reaksjonsmåter. Når personer skifter fra en passiv til 

en aktiv tilnærming til sine problemer får vi en økt håndterbarhet (Hanson, 2010). Et 

eksempel på dette kan være personer som går ut av en offerrolle.  

I følge Antonovsky blir vi alle utsatt for stress og påkjenninger i et normalt liv. 

Personer med høy grad av opplevelse av sammenheng tåler bedre å møte slike utfordringer 

(Antonovsky, 2000). De forstår, håndterer og finner lettere frem til mening når de utsettes for 

påkjenninger. Mens de som har lav grad av opplevelse av sammenheng tåler dårligere å 

oppleve stress og påkjenninger. Det er derfor ikke hendelsen i seg selv, men persons 

opplevelse av sammenheng som avgjør hvorvidt hendelsen oppleves som utviklende eller 

belastende.  

Opplevelse av sammenheng er en egenskap som utvikler og endrer seg langsomt. Men 

den er ikke statisk. En trenger ikke å oppleve at alt i livet er begripelig, håndterbart og 

meningsfylt for å ha en sterk opplevelse av sammenheng (Antonovsky, 2000). Det er mer 

snakk om grunnholdningen til livet, eller en global innstilling som Antonovsky sier.  

Antonovsky`s teori gir en helhetlig tilnærming til helse. Den ser på individet både i 

samspill med seg selv og sine omgivelser: ”The person is understood as an open system in 

active interaction with the environment (both external and internal conditions)” (Langeland, 

Wahl, Kristoffersen, & Hansestad, 2007, p. 277). Det å forstå og å bli forstått av andre trekkes 
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frem som en viktig motivasjonsfaktor for samhandling (Lindström & Eriksson, 2010). Det er i 

samhandling eller relasjoner at personer opplever både stressfaktorer og de generelle 

motstandsressurser. Skal en forstå personers opplevelse av sammenheng og deres helse, må 

denne ses i lys av konteksten hvor samhandlingen foregår.  

En person som utsettes for et traume kan se på seg selv som offer eller som aktør 

(Hernes, 1975). Det naturlige er å se seg selv som offer. Energien knyttet til en offerrolle er 

preget av avmakt og handlingslammelse. Det er derfor ikke nyttig på sikt å bli værende i 

denne posisjonen. En aktør er også et offer, men energien er her aktiv. Dette er en person som 

handler og ivaretar sine interesser. I Antonovsky`s forstand er et offer en person med lav 

håndterbarhet og meningsfullhet. Mens en aktør er en person med høy håndterbarhet og høy 

meningsfullhet.  

 

 

Traumer og helse 

Begrepet traumer brukes på flere måter. Det brukes om traumatiske hendelser som er 

stressende, både som personens opplevelse av hendelsen og som personens respons på 

traumet (Ford & Courtis, 2009). Begrepet brukes derfor om hendelser som er overveldende 

for personen. Ofte knyttes begrepet til bestemte typer hendelser som å bli voldtatt, overfalt, 

skillsmisse, ulykker, truet på livet, overfall med mer. Ulempen med å kategorisere traumer i 

samsvar med ulike typer hendelser er at vi mennesker reagerer ulikt i disse situasjonene. Fordi 

vi opplever hendelser ulikt, kan en type hendelse være et traume for noen, men ikke for andre.  

Andre forfattere knytter traumer sammen med hvordan vi reagerer kroppslig på 

hendelsen (Levine, 1997; Terr, 1991/2003). Terr forstår traumer som en ytre hendelse som 

påvirker personen psykisk og mentalt: ”The mental result of one sudden, external blow or a 

series of blows, rendering the young person temporialy of helpless and breaking past ordinary 

coping and defensive operations” (Terr, 1991/2003, p. 323). Peter Levine tenker i likhet med 

Terr at traumer skyldes en ytre hendelse. Men han sier at kjennetegnet på et traumet er en 

fysiologisk reaksjon: ”Trauma occurs when an event creates an unresolved impact on an 

organism” (Levine, 1997, pp. 128-129). Traumer kan derfor forstås som en uforløst situasjon 

som påvirker kroppen i ettertid. Levine forklarer hvordan denne fastlåsing skjer ved 

begrepene Arrest, Flight, Fight, Freeze og Fold (Levine, 2010). Ved et traume går personen 

gjennom disse fasene: Fanget (arrest): personen er mer årvåken, på vakt, økt oppmerksom på 

at noe kan skje. Flykte (flight): dersom en har anledning vil en flykte fra situasjonen. Kjempe 
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(fight): kan en ikke flykte, vil en kjempe imot. Handlingslammelse (freeze): Ser en at det ikke 

nytter å kjempe imot vil musklene kollapse, en mister energi og blir stiv av skrekk. Bryte 

samme (fold): en opplever avmakt og kollapser i hjelpeløshet (Levine, 1997). Men ikke alle 

personer som opplever hendelser som medfører en freeze reaksjon og hjelpeløshet utvikler et 

traume. Kun de som har sterk frykt får traumereaksjoner. Traumer er derfor hendelser hvor 

personen opplever sterk frykt og er enten fysisk holdt tilbake eller opplever seg fanget, og 

hvor kroppen blir handlingslammet og eller kollapser i hjelpeløshet (Levine, 2010).  

Unge personer og personer med mangelfull tilknytning til sine nærmeste er mer utsatt 

for traumereaksjoner (Levine, 2010). De er umodne og uerfarne og kan derfor ha en lavere 

grad av opplevelse av sammenheng enn voksne (Antonovsky, 2000). Dette gjør at de har 

færre ressurser til å møte stressende situasjoner med.  

Det er fire reaksjoner etter traumer som danner grunnlag for andre traumereaksjoner. 

Dette er reaksjoner som ikke er viljestyrte (Heller & Heller, 2001; Levine, 1997). Disse er 

anspenthet, muskelsammentrekninger, dissosiasjon og handlingslammelse (Levine, 1997). 

Anspenthet medvirker til reaksjoner som at en aldri får slappe helt av, søvnvansker, tankekjør 

og nervøsitet. Muskelsammentrekninger kan endre personens måte å puste på, personens 

holdning og muskelspenst. Handlingslammelse eller freeze reaksjon gjør at en opplever seg 

hjelpesløs i situasjonen. Dissosiasjon handler om et sammenbrudd i personens evne til å ta inn 

en opplevelse (Levine, 1997). Jeg vil bruke Franz Ruppert sin modell for å hjelpe oss til å 

forstå hva som skjer når vi opplever traumer.    

Franz Ruppert sier at vi kan forstå traumer ved å tenke oss at personligheten splittes i 

tre deler ved traumer (Ruppert, 2011). En slik splittelse kalles for dissosiasjon (Nijenhuis, 

Hart, & Steele, 2006). Dissosiasjon er en vanlig reaksjonen som oppstår når en person ikke 

klarer å forholde seg til en traumatisk situasjon på en fullstendig måte. Det er vanlig at utsatte 

beskytter seg mot overgrepsopplevelsen ved å splitte den opp. Ruppert mener at en slik 

splittelse vedvarer og at delene holdes adskilt, og utvikles derfor hver for seg (Ruppert, 2011). 

Se modell 3 neste side. 

Den sunne delen (Healthy parts) er alt det personen har utviklet før traumet skjedde, 

og som av den grunn ikke er påvirket av traumet. I denne delen ligger utviklet resiliens og 

grad av opplevelse av sammenheng (Ruppert, 2011). Traumedelen er det sted hvor kroppen 

har lagret de ubehagelige reaksjonene som fulgte med traumet: angstanfall, maktesløshet, 

håpløshet, utålelig smerte, raseri, skam, gnagende skyld med mer. Traume har skjedd og disse 

reaksjonene kan ikke gjøres om. Det eneste personen kan gjøre er å beskytte seg selv mot å bli 

overveldet av disse reaksjonene. Denne prosessen tar overlevedelen (survival part) seg av.   
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Modell 3. Viser hvordan traumer kan føre til splittelser i personlighetsstrukturen (Ruppert, 2011, p. 24) 
 

 
 

Overlevedelen hjelper personen med å holde borte fra bevisstheten reaksjoner etter traumet. 

Dette er reaksjoner som ubehagelige tanker, følelser og kroppsfornemmelser. Virkemidlene 

den bruker er unngåelse av det som trigger traumet, kontroll av seg selv og andre personer 

(diktator), de kompenserer for det tapte på ulike måter (for eksempel klovnerier, rusmidler, 

arbeidsnarkomani), og de danner seg illusjoner (falske bilder) av virkeligheten (Ruppert, 

2011).  

Modellen til Ruppert tas med i avhandlingen fordi den kan hjelpe oss til å forstå 

hvorfor utsatte personer kan leve i mange år uten at de forholder seg til sin traumeerfaring. I 

følge Ruppert vil overlevedelen holde traumedelen borte fra bevisstheten i de situasjoner som 

vekker minner om traumet. Modellen tas også med fordi den sier noe om personens utvikling. 

I følge Ruppert vil de erfaringer som er knyttet til traumedelen ikke utvikle seg: ”While the 

survival parts grows older, the traumatised part of the soul stays the same age it was the time 

of the traumatic experience, because it is unable to have any new experiences after the split 

happens” (Ruppert, 2011, p. 29). Dette betyr at en bearbeidingsprosess av et traume også 

inneholder at en må utvikle noen ferdigheter hvor utviklingen har stått i ro på grunn av 

traumet. Det å bli kjent med egne følelser kan være et eksempel på en slik ferdighet.  
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Helsemessige skader og reaksjonsmåter etter seksuelle overgrep 

I dette kapittel presenteres vanlige reaksjonsmåter etter seksuelle overgrep: 

dissosiasjon, flashbacks, gjenopplevelser, post traumatisk stress syndrom og DESNOS. Disse 

begrepene er nært knyttet til hverandre og har noen ganger overlappende betydninger.  

Dissosiasjon betyr oppsplitting av personlighet eller bevissthet (van-der-Hart, 

Nijenhuis, & Steele, 2006). Denne reaksjonen oppstår når en hendelse er for overveldende for 

en person. Hendelsen blir derfor lagret usammenhengende og som en enkelthendelse. Den 

lagres ikke som en sammenhengende historie. Dette gjør at kun deler av hendelsen huskes.  

Det som huskes kan være dialoger, følelser, lukter, stemninger eller bilder med mer. Når slike 

minner huskes, huskes de ofte uten kontekst.  

Dissosiasjon oppfattes både som en beskyttelse og som en lidelse (Benum, 2006b). 

Evnen til å dissosiere gjør det mulig for personen å ”overleve” traumet. Dissosiasjon beskytter 

mot at en blir overveldet. Men på sikt kan denne måten å møte traumet på bli en lidelse. Det 

som skjer er at oppsplittede minner dukker frem i hverdagen. Siden minnene består av deler 

av en hendelse kan det være vanskelig for personen å forstå hva minnene er. Slike minner kan 

derfor medvirke til usikkerhet. Ofte er de minner som dukker frem ubehagelige, noe som 

ligger i deres natur da de er knyttet til et traume. Minnene har som regel en mening som er 

knyttet til traumehendelsen (Kirkengen, 1997).   

Dissosiasjon kan fremstå som en lidelse fordi den preger hverdagen så sterkt til 

personen som dissosierer. Den kan påvirke persons persepsjon og konsentrasjon, noe som 

kalles for negative dissosiative reaksjoner (van-der-Hart, et al., 2006). Eksempler på slike 

reaksjoner er fjernhet, hukommelsestap og nummenhet (Nijenhuis, et al., 2006). Personer som 

dissosierer kan også ha reaksjoner som påtrengende minner eller flashbacks, noe som kalles 

for positive dissosiative minner (van-der-Hart, et al., 2006). Eksempler på slike reaksjoner 

kan være gjenopplevelse av traumet og somatiske reaksjoner som smerter og kramper 

(Nijenhuis, et al., 2006).  

Minner som ikke er bearbeidet vil ofte dukke frem i bevisstheten på et senere 

tidspunkt. Hos noen dukker slike minner opp i form av flashbacks eller minneglimt. 

Flashbacks er reaktivering av minner som ikke er bearbeidet (kognitivt prosessert) (Axelsen 

& Wessel, 2006). Flashbacks består oftest av ” bilder og sanseinntrykk, men kroppslige 

reaksjoner, slik som smerte, er også vanlig” (Jakobsen, 2006, p. 45). Ved flashbacks oppleves 

reaksjoner knyttet til en hendelse i fortid. Reaksjonene oppleves som nåtid, selv om 

hendelsene som utløste flashbacksen kan ligge flere år tilbake i fortid. Det kan derfor være 
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vanskelig både for personen selv, men også for hjelpere og forstå hvilke hendelser flashbacks 

viser til.  

Flashbacks er en form for traumatisk gjenopplevelse (Jakobsen, 2006). Slike 

gjenopplevelser kan komme plutselig og uten forvarsel. Personen kan oppleve at de oppstår 

nærmest av seg selv. Under gjenopplevelsen mister personen kontakt med nåtidsperspektivet. 

For eksempel dersom et flashback inneholder følelsen frykt, blir personen redd, selv om 

situasjonen personen befinner seg i er ufarlig.  

Flashbacks og dissosiasjon forklares ved at vi lagrer traumatiske hendelser annerledes 

i hukommelsen enn andre hendelser (Christianson, 2002). De blir lagret som isolerte 

(dissosierte) inntrykk fra hendelsen, og er et ubearbeidet materiale. Minner om den 

traumatiske hendelsen kan utløses uten at personen selv forstår hva som aktiverer minnene 

(Jakobsen, 2006). Når slike minner blir aktivert vil personen gjenoppleve deler av den 

traumatiske hendelsen. Slike gjenopplevelser skjer utenfor personens kontroll (Heim & 

Bühler, 2006; Jakobsen, 2006) og kan være veldig ubehagelige. Det som gjenoppleves kan 

være deler av minnet.  

 

Hva inneholder gjenopplevelser? De inneholder meningsfylte deler av traumet som 

huskes kontekstløst og tidløst. Ofte er det begynnelsen på traumet som huskes, men det kan 

også være andre deler som blir aktivert. Noen ganger er det personens selvbilde som trues, 

ikke traumet i seg selv (Axelsen & Wessel, 2006). For personen er det vanskelig å bearbeide 

traumatiske opplevelser når en ikke husker hva som har skjedd, hvor det har skjedd og med 

hvem det har skjedd.  

”Dissosiasjon er en svikt i evnen til å sammenfatte og personifisere skremmende 
opplevelser. I akuttfasen kan personen ha både psykiske og somatiske symptomer. 
Etter hvert viser symptomene seg som unngåelsesadferd, fobiske reaksjoner og som 
tilpasningsmønstre … ”(Benum, 2006b, p. 41).   
 

Dissosiasjon er en vanlig reaksjon og alvorlig senskade etter seksuelle overgrep. Dissosiasjon 

som fenomen kan forklare mange av de reaksjonsmåter som utsatte har som følge av seksuelle 

overgrep. 

 Reaksjoner som dissosiasjon og flashbacks vil påvirke personers opplevelse av 

sammenheng. Det å huske deler av et traumatisk minne som en ikke forstår gir lav 

begripelighet. Det å ikke vite når ubehagelige minner kan dukke frem i bevisstheten gir lav 

opplevelse av selvkontroll, og derved lav meningsfullhet. Det å streve med noe vanskelig som 
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en ikke forstår helt, og som en heller ikke vet hvordan en kan komme seg ut av gir lav 

håndterbarhet. Dissosiasjon og flashbacks er hendelser som gir stress i Antonovskys forstand.  

Post traumatisk stress syndrom (PTSD) er en reaksjon som oppstår etter en  

traumatisk hendelse (Shalev, 1996/2007). De fleste vil oppleve reaksjoner som ligner PTSD 

de første dagene etter et traume (ibid). Men for at diagnosen PTSD skal settes må personen ha 

hatt symptomer i minst en måned (Solomon, Laor, & McFarlane, 1996/2007). Personer med 

PSTD opplever 6 former for problemer: 1) de plages av gjennomtrengende minner fra 

hendelsen, 2) noen ganger utsetter de seg selv for situasjoner som minner om traumet, 3) de 

unngår situasjoner som trigger traumerelaterte følelser, de nummer seg, 4) de mister evnen til 

å reagere gradert på stress, noe som gir dem redusert evne til å bruke kroppens signaler 

konstruktivt, 5) de strever med konsentrasjonsvansker og 6) de strever med å velge vekk det 

som er mindre viktig og bare ha fokus på det som er viktig (Kolk & McFarlane, 1996/2007).  

PTSD er en diagnose som ikke passer for personer som opplever gjentatte traumer i  

fangenskap eller i en situasjon de ikke kan unnslippe, fordi disse personene opplever også 

problemer i forhold til relasjoner med andre, de får endret sin identitet, og flere bedriver 

selvskading (J. Herman, 1992). Herman forslo derfor at en utvidet PTSD diagnosen til 

complex disorders of exstreme stress (DESNOS).  

DESNOS betyr: Disorders of Exstreme Stress Not Otherwise Specified (Ford & 

Courtis, 2009). Det spesielle med denne diagnosen er at den omfatter sykdommer (i flertall) 

som innbefatter ekstremt stress. Den har ofte sammenheng med barn som opplever 

relasjonelle (interpersonal) psykologiske traumer i barndommen (ibid), som for eksempel 

barn som opplever seksuelle overgrep. Det er stor variasjon i symptomer og reaksjoner hos de 

som har DESNOS (ibid). De områdene som DESNOS omfatter i tillegg til problemer som er 

beskrevet som PTSD er forstyrrelser i affektregulering, relasjonelle problemer, kognitive 

forstyrrelser, dissosiasjon, spenningsreduserende atferd og somatiseringslidelser (ibid).  

 

 

Senskader etter seksuelle overgrep 

Forståelse for hva senskader etter overgrep innebærer er utviklet gjennom arbeidet 

med avhandlingen. Senskader etter seksuelle overgrep er innlærte uhensiktsmessige levemåter 

eller mønstre. Innlæringen av slike levemåter og mønstre skjer både som en direkte følge av 

overgrepet, men også som en følge av hvordan utsatte har håndtert overgrepet.  
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Senskader etter seksuelle overgrep kan influere på alle områder i utsattes liv. De kan 

komme til uttrykk på områder som helse, relasjoner til andre, sosialt liv, bruk av 

medikamenter og rusmidler, utdanning og jobb. Fysiske skader som heles innen rimelig tid 

forstås ikke som senskader. De medvirker sjelden til nye innlærte levemåter eller mønstre. For 

personer som ikke har erkjent seksuelle overgrep kan senskader (levemåter og mønstre) bli så 

integrert i hverdagen at de oppfattes som en normal tilstand. De utsatte kan da tenke da at de 

er slik som personer, og senskaden blir en del av deres identitet.  

Vi kan forstå senskader etter seksuelle overgrep på ulik måte. Innenfor medisinsk 

tenkning grupperes pasientens reaksjonsmåter som diagnoser. En sjekker da ut om personen 

har sentrale kjennetegn på bestemte diagnoser. Senskader etter seksuelle overgrep kan på 

denne måten bli forstått som sykdom. Studier basert på utsatte personer viser at disse har 

oftere og mer alvorlige helseproblemer enn de som ikke har opplevd overgrep (Briere & 

Elliott, 2003; Felitti, et al., 1998; Kovac, Klapow, Kroenke, Spitzer, & Williams, 2003; 

Leserman, et al., 1996; Spataro, et al., 2004; Walker, et al., 1999).  Det finnes i dag 

dokumentert at en rekke sykdommer og problemer forekommer hyppigere hos utsatte enn i en 

normalbefolkning (se vedlegg 1). Denne avhandling viser at det har betydning for utsatte 

erkjennelsesprosess og helse hvordan senskader etter seksuelle overgrep blir forstått.   

En annen måte å forstå senskader etter overgrep på er som en normal reaksjon på et 

traume. Anna Luise Kirkengen viser i sin avhandling at de reaksjoner personer får i etterkant 

av et traume kan inneholde informasjon som er knyttet til traumet (Kirkengen, 1997). 

Kirkengen kaller derfor noen av de utsattes reaksjoner for levd mening (Kirkengen, 2001). 

Kirkengen fant videre at de utsatte ofte slet med at de blandet sammen ulike forhold noe som 

skapte usikkerhet og forvirring. I samsvar med Antonovskys tenkning vil forhold som leder til 

forvirring medvirke til en svekket grad av opplevelse av sammenheng.  

Jeg har presentert to forklaringsmodeller om hva senskader etter seksuelle overgrep er. 

Den ene modellen grupperer pasientens symptomer og setter dem sammen til diagnoser. Den 

andre modellen søker å forstå personens reaksjoner i lys av personens livshistorie. Funn i 

denne avhandling viser at det har stor betydning hvilken forståelsesmodell utsatte blir møtt 

med når de søker hjelp.  
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Skyld og skam 
 Temaene skam og skyld er viktige i denne avhandling fordi de påvirker både 

spørsmålet om anmeldelse og utsattes helse. Skyld og skam er to begreper som ofte brukes 

sammen og om hverandre (Feiring & Taska, 2005; Kim, Thibodeau, & Jorgensen, 2011). Men 

det er en viktig forskjell mellom dem. Mens skyld er knyttet til gale handlinger, er skam 

knyttet til personens opplevelse av seg selv (Feiring & Taska, 2005; Rahm, Renck, & 

Ringberg, 2006). Skam er derfor en følelse som berører personens identitet, noe skyld ikke 

gjør (Kim, et al., 2011). En annen forskjell mellom begrepene er at skyld medvirker til at en 

ønsker å gjøre om handlingen, mens skam medvirker til at en vil gjemme seg bort (Feiring & 

Taska, 2005). Skammens stemme er derfor ofte taus (Skårderud, 2001).  

Skam er følelse som viser til en negativ vurdering av seg selv som person (van der 

Kolk & McFarlane, 1996/2007). Skam er en vanlig reaksjon hos utsatte personer (Finkelhor 

& Browne, 1985; Rahm, et al., 2006). Begrepet er vanskelig å beskrive fordi det kommer til 

uttrykk på mange ulike måter. I litteraturen finnes det mer enn 100 ulike benevnelser for skam 

(Scheff & Retzinger, 2002). En studie basert på utsatte knytter skam sammen med opplevelser 

som fremmedgjøring, utilstrekkelighet, såret, forvirret, ukomfortabel og latterlig (Rahm, et 

al., 2006). Andre forfattere knytter skam sammen med Selv og relasjoner til andre (Lee, 

1996/2008; Pettersen, 2009). Skam oppstår når personer ikke blir akseptert av andre (Lee, 

1996/2008). De sider som ikke blir akseptert kan da bli ugyldiggjort, og personen kan miste 

kontakten med egne behov. Skam er derfor en følelse som kan oppstå dersom overgrepene 

blir ugyldiggjort i møte med andre.  

Skam er en erfaring som kommer til uttrykk på minst fem ulike måter (Gilbert, 2002). 

1) Den utløses i en sosial kontekst av automatiske tanker om at andre ser på en som 

underordnet, dårligere, utilstrekkelig eller svak. 2) Den utløses av automatiske selvkritiske 

tanker som at jeg er ubrukelig, stygg, ikke flink, en dårlig person. 3) Det er en følelse som er 

negativ, ofte det motsatte av stolthet. Den opptrer ofte sammen med følelser som angst, sinne, 

og avsky. 4) Den er knyttet til adferd om å bli usynlig, gjemme seg bort. 5) Den skaper stress, 

kan noen ganger involvere det parasympatiske nervesystemet, men denne forbindelsen er 

uklar. 

 

 

 



 43 
 

Prosjektets formål, problemstilling og avgrensning 
 
Prosjektet har tre formål:  

1. Det skal beskrive hva som medvirker til hvorvidt utsatte personer velger å anmelde 

seksuelle overgrep eller ikke, og beskrive hvilke konsekvenser dette valget kan ha for 

utsattes helse.  

2. Det skal avdekke forhold som fremmer eller hemmer helsen til de personer som velger 

å anmelde seksuelle overgrep. Basert på slike beskrivelser kan en utlede tiltak som 

myndighetene kan iverksette for å styrke utsattes helse, samt å styrke dem i prosessen 

med å ta beslutningen om å anmelde eller ikke.  

3. Det skal peke på forhold som er nyttige å ta stilling til for utsatte som står i en 

valgsituasjon hvorvidt de vil anmelde eller ikke.  

 

Hovedproblemstilling er:  

Hvilke forhold har betydning for helsen hos utsatte som er i en anmeldelsesprosess.  

 

Delproblemstillinger:   

1. Hvilke individuelle og kontekstuelle forhold påvirker valget om å anmelde seksuelle 

overgrep eller ikke.  

2. Er det forskjell mellom de som anmelder og ikke anmelder når det gjelder forhold 

knyttet til selve overgrepet?  

3. Hvilke erfaringer har utsatte som anmelder overgrep?  

 

Avgrensninger: For å delta i prosjektet måtte deltakeren være over 18 år.  
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Del II 
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Metode 
 
 Metodekapittelet er bygget opp av følgende kapitler: studiens design, presentasjon av 

studiegruppen og beskrivelse av studiegruppens helse sammenlignet med en 

normalbefolkning, pilotprosjekt, datainnsamling, dataanalyse og kvantitativ metode.  

Studien utgjøres av tilempninger av kjente kvalitative og kvantitative metoder. Slike 

studier kalles ofte for Mixed Methods Research (MMR) (Creswell, 2003; Creswell, Clark, 

Gutman, & Hanson, 2003). Ved MMR studier kan metodene brukes i rekkefølge (sequential 

design) eller samtidig (concurrent design). Denne studien har et concurrent design, fordi her 

har innsamling av kvantitative og kvalitative data foregått samtidig.  

Det finnes tre typer concurrent design (Creswell, 2003; Creswell, et al., 2003; 

Erzberger & Kelle, 2003). Disse er triangulering, sammenfletting og transformasjon. Ved 

triangulering brukes kvalitativ og kvantitativ metode uavhengig av hverandre i 

datainnsamling og analysefase. En sammenligner til slutt resultatene. Ved sammenfletting har 

den ene metoden hovedfokus, den andre metoden støtter opp om eller problematiserer 

funnene. Transformasjonsmodellen er teoristyrt. Denne kan både være triangulert eller 

sammenflettet. Denne studien bygger på en modell basert på sammenfletting. Her er de 

kvalitative resultat styrende. De kvantitative resultat brukes som et supplement og for å 

problematisere kvalitative resultat. For å kalles en MMR studie må det foregå en integrasjon 

av både kvalitative og kvantitative data (Creswell, et al., 2003). Denne kan skje i 

problemstillingen, i datainnsamlingen eller i dataanalysen (ibid). I denne studien foregår 

integrasjon av kvalitative og kvantitative data i analysen av data.    

Fordelen med bruk av MMR design er at slike studier gir en bedre mulighet til å svare 

på forskningsspørsmålet, en kan i samme studie ha undersøkende og bekreftende spørsmål og 

at slutningene er mer overførbare til samfunnet enn kvalitativ eller kvantitativ metode alene; 

”This assumption is based on the gestalt principle thet that whole is bigger than the sum of the 

parts” (Teddlie & Tashakkori, 2003, p. 42). Bruk av flere metoder kan derfor styrke en studie 

(Creswell, et al., 2003).  

MMR studier er ofte, men ikke alltid filosofisk forankret i et pragmatisk paradigme 

(Denscombe, 2008). Pragmatisme oppstod som en protest mot datidens etablerte tenkning om 

forskning: de avviser at det finnes en metode, de tok avstand fra sannhetsteorier som 

korrespondanseteori og koherensteori, de tok avstand fra en tenkning om at former og masse 

eksisterer forut for erfaring, de mente i stedet at erfaringer vokser ut av samhandling (Maxcy, 



 46 
 

2003). Fra et pragmatisk ståsted er det derfor forenelig å bruke både kvalitative og 

kvantitative metoder i samme undersøkelse, de kan utfylle hverandre. En veksling mellom 

kvalitative og kvantitative data kalles abduksjon, denne metoden brukes blant annet for å 

utvikle ny kunnskap, og for å la nye begreper vokse frem (Erzberger & Kelle, 2003; 

Thagaard, 2002/2003). I denne avhandlingen har kunnskap om forholdet mellom begrepene 

unngåelse, angåelse og erkjennelse vokst frem for å beskrive utsattes bearbeidingsprosess. De 

tre begrepene som beskriver denne prosessen er et resultat av en abduktiv prosess.  

Temaet anmeldelse av seksuelle overgrep og helse er det forsket lite på. Valg av en 

bred tilnærming til tema og kombinasjonen av metoder gir en bedre mulighet for å besvare 

forskningsspørsmålet (Tashakkori & Teddlie, 2003), blant annet fordi en metodisk undersøker 

ulike sider ved det samme fenomen. Opplysninger hentet fra intervjuer og spørreskjema gir 

ulik kunnskap om studiens problemstillinger. Funn fra intervjuene gir kunnskap om 

informantens personlige erfaringer. De gir kunnskap om sammenhenger slik informanten ser 

det. De kan også gi kunnskap om mønstre eller tema som er viktige i forhold til 

problemstillingene. Resultat fra spørreskjema fungerer annerledes. Her får en kunnskap om 

hvordan en gruppe mennesker svarer på ferdig oppsatte spørsmål ut fra ferdige svarkategorier. 

Slike resultat kan si hvor stor andel som har svart likt på samme spørsmål. For eksempel hvor 

stor andel som er enige i argumenter for eller imot å anmelde. Ulempen med denne typen data 

er at innholdet i spørsmålet kan bli oppfattet ulikt, noe som kan innebære usikkerhet i forhold 

til hva deltakerne egentlig har svart på. Dette kan svekke studiens validitet. Dette gjelder i 

særlig grad spørsmål knyttet til ”kulturelt følsomme emner som seksuelle preferanser eller 

rusmidler” (Kirkengen, 1998, p. 3450).  

 
 

Presentasjon av studiegruppen 
 

Denne studien bygger i hovedsak på utsatte som har vært i kontakt med et støttesenter 

mot seksuelle overgrep. De data som studien bygger på viser at forhold som prostitusjon og 

seksuelt misbruk fra partner, seksuelle overgrep hvor overgriper er en kvinne ikke tas opp i 

denne studien.  

Rekruttering av informanter skjedde fra 17 ulike Støttesentre mot Incesttøttesentre mot 

(fra hele landet), 2 Dixi Ressurssentre for voldtatte (Oslo og Stavanger) og fra 25 

advokatkontorer (spredd fra hele landet). Det ble også laget nettside med informasjon om 

undersøkelsen, og lagt ut brosjyrer ved en høgskole.  
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Støttesentre mot incest er en selvhjelpsorganisasjon som startet opp i 1986 (SMI-Oslo, 

2012). Organisasjonen arbeider for å støtte incestutsatte barn og pårørende i deres arbeid mot 

et bedre liv. Dette gjøres gjennom å fokusere på den enkeltes ressurser til selv å ta styring i 

eget liv (ibid). Det er mars 2012, 18 SMI sentre i Norge. 17 av disse deltok i undersøkelsen. 

Dixi Ressursenter er et av to sentre for voldtatte i Norge. De tilbyr selvhjelp til å bearbeide 

reaksjoner etter voldtekt både til utsatte og pårørende. Det er to Dixi Ressursentre i Norge, og 

begge var med i undersøkelsen.  

173 personer deltok i kvantitativ undersøkelse. De kom fra følgende steder: 80 prosent 

kom fra et Støttesenter Mot Incest (SMI senter). 15 prosent kommer fra Dixi Ressursentre. De 

øvrige 5 prosent kommer fra advokatkontor, fra nettsiden eller de er tipset om undersøkelsen 

fra noen de kjenner. Det ble lagt ut brosjyre om informasjon om undersøkelsen ved 

advokatkontor, etter anbefaling fra REK vest. Den opprinnelige ideen var å sende ut 

informasjon om undersøkelsen til personer som hadde anmeldt seksuelle overgrep, og at de 

skulle kontakte meg dersom de ønsket å delta i undersøkelsen. Denne fremgangsmåten ble 

ikke godkjent av REK vest (les mer om dette side 249).   

I kvalitativ studie ble 20 personer intervjuet, 12 kvinner og 8 menn. Kvinnenes alder er 

mellom 19 og 49 år, gjennomsnittsalder 30 år. Mennene er i alderen 25 – 59 år, 

gjennomsnittsalder 40 år. Kvinner er i gjennomsnitt 10 år yngre enn mennene. 9 kvinner og 4 

menn har anmeldt seksuelle overgrep. 3 kvinner og 4 menn har ikke anmeldt (se tabell 2).  
Tabell 2. Presentasjon av deltakere i kvalitativ studie 

NAVN ALDER VED  
INTERVJU 

INCEST SEKSUELLE  
OVERGREP 

VOLDTEKT HAR  
ANMELDT 

HAR IKKE 
ANMELDT 

Kvinne  19-25   X X  
Kvinne 19-25  X X X  
Kvinne 19-25   X X  
Kvinne 19-25   X X  
Kvinne 26-30 X   X  
Kvinne  26-30   X X  
Kvinne 26-30 X X  X X 
Kvinne  30-35 X   X  
Kvinne 30-35  X X X  
Kvinne 30-35  X X  X 
Kvinne > 40   X  X 
Kvinne > 40 X  X  X 
Mann 25-30 X X  X X 
Mann  25-30  X  X  
Mann 30-35 X    X 
Mann 30-35  X   X 
Mann 30-35  X  X  
Mann > 50   X X  
Mann > 50  X   X 
Mann > 50 X X   X 
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13 av informantene har opplevd seksuelle overgrep fra en overgriper. 7 av 

informantene har opplevd flere overgripere. Informantene var i alderen 4 – 18 år når de 

opplevde sitt første overgrep. 7 av informantene opplevd incest, 10 har opplevd voldtekt og 

10 har opplevd seksuelle overgrep. 3 informanter har opplevd flere overgripere, hvor bare en 

av overgriperne er anmeldt.  

I kvantitativ studie deltok 173 personer, alle over 18 år. Av disse var 152 kvinner (88 

prosent) og 21 menn (12 prosent). 155 personer har oppgitt alder. 18 personer har ikke oppgitt 

alder. Gjennomsnittsalder er 36 år for kvinner, og 37 år for menn. 76 personer (44 prosent) 

har anmeldt overgrepene, og 97 personer (56 prosent) har ikke anmeldt overgrepene.  

Forholdsvis flere kvinner enn menn har anmeldt seksuelle overgrep. 45 prosent av 

kvinnene har anmeldt og 33 prosent av mennene har anmeldt. Det finnes ingen sikre tall på 

hvor mange som anmelder i befolkningen. Men en må anta at de tall som her fremkommer er 

høyere enn et befolkningsutvalg fordi de fleste deltakerne er rekruttert fra støttesentre mot 

seksuelle overgrep. Tabell 3 viser en oversikt over kjennetegn ved studiegruppen i forhold til 

anmeldelse.  

Størstedelen av deltakerne, 142 personer, har opplevd overgrep før år 2000. 15 

personer har opplevd overgrep både før og etter 2000, og 16 personer har opplevd overgrep 

etter 2000. I år 2000 ble straffeloven endret både i forhold til hva som ble definert som 

overgrep, foreldelsesfrister og straffeutmåling. Det er derfor interessant å se om endringene 

fører til at flere personer anmelder overgrep. Av de som opplever overgrep før 2000 anmelder 

39 prosent. Av de som opplever overgrep etter år 2000 anmelder 50 prosent. Dette er en 

økning på 10 prosent i antall anmeldelser, men resultat er usikkert fordi det bygger på et lavt 

antall deltakere.  

De som har anmeldt overgrep er yngre enn de som ikke har anmeldt. De som har 

anmeldt var i gjennomsnitt 32 år og de som ikke har anmeldt var i gjennomsnitt 40 år. De som 

er over 44 år anmelder i minst grad, her anmelder 12 prosent, 88 prosent anmelder ikke. I 

aldersgruppen 18 – 44 år er det flere som anmelder enn som ikke anmelder. Her anmelder 

mellom 54 – 58 prosent (se tabell 3).   

Det er vanlig at det går noe tid fra overgrep skjer til den utsatte leverer anmeldelse. 

Kun 30 prosent anmelder overgrep innen et år, 19 prosent anmelder mellom 1-5 år etter 

overgrep, 12 prosent anmelder mellom 6-10 år etter overgrep og 39 prosent anmelder først 

etter 10 år etter overgrep (N=69). Det er interessant at 4 av 10 anmelder etter 10 år fordi da er 

ofte foreldelsesfristen gått ut. Det er også interessant at kun 3 av 10 leverer anmeldelse innen 

de første fem årene. Dette er interessant fordi en rapport om voldtekter i Oslo har 
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sammenlignet tall fra 2001 - 2010. Denne viser at ca 75 prosent anmelder innen en mnd, ca 15 

prosent anmelder innen et år og 10 prosent anmelder mer enn et år fra voldtekt skjedde (Sætre 

& Grytdal, 2011). Spørsmålet som dette leder til er hvorfor 7 av 10 venter mer enn 5 år med å 

anmelde. Kan forklaringen være at de utsatte i denne studiegruppen er barn når overgrep 

skjer, og at de venter med å anmelde overgrep til de er voksne?  

Flesteparten av deltakerne i denne studien har opplevd overgrep før 2000. Det vil si 

før lovendingen i år 2000 som innebærer at foreldelsesfristen starter for straffelovens § 195 og 

196 (seksuell omgang med barn under 14 år og under 16 år) fra den dag fornærmede fyller 18 

år (Straffeloven, 2010, §68). Et interessant spørsmål er hvorfor seksuelle overgrep anmeldes 

dersom saken allerede er foreldet?  

I studiegruppen var 42 prosent ugift, 41 prosent gift/samboer og 17 prosent separert, 

skilt eller enke. Det var ingen forskjell mellom kjønn når det gjaldt sivil status. De som 

anmeldte overgrep var i større grad ugifte (se tabell 3).  

42 prosent var i arbeid. 58 prosent var ikke i arbeid. Det var ingen forskjell mellom 

kjønn når det gjaldt yrkesdeltakelse. Av de som er i arbeid har 33 prosent anmeldt og 67 

prosent anmelder ikke. Det er ingen forskjell mellom anmelder og ikke anmelder i forhold til 

yrkesdeltakelse.   

29 prosent av studiegruppen har en inntekt på under 100 000. 37 prosent har inntekt 

mellom 101 000 – 200 000. 22 prosent har inntekt mellom 201 000 – 300 000. 12 prosent har 

inntekt over 301 000. De som anmelder har lavere inntekt enn de som ikke anmelder, noe som 

kanskje kan forklares med at en større andel av de som anmelder som ikke er i arbeid.  
Tabell 3. Bakgrunnsopplysninger om anmelder og ikke anmelder oppgitt i prosent 

Tema  Prosent som  
har anmeldt  

Prosent som  
ikke har anmeldt 

Antall personer 

Anmeldelse Kvinner  
Menn 

45 
33 

55 
67 

152 
21 

Når opplevd  
Overgrep 

Før år 2000 
Både før og etter år 2000 
Etter år 2000 

39 
87 
50 

61 
13 
50 

142 
15 
16 

Alder 18-24 år 
25-34 år 
35-44 år 
45-66 år 

58 
55 
54 
12 

42 
45 
46 
88 

31 
44 
39 
41 

Sivilstatus Ugift 
Gift/samboer 
Skilt/enke 

60 
32 
31 

40 
68 
69 

72 
71 
29 

Yrkesstatus I arbeid 
Ikke i arbeid 

33 
51 

67 
49 

72 
101 

Inntekt < 100 000 
101 000-200 000 
201 000-300 000 
301 000-400 000 

63 
35 
37 
29 

37 
65 
63 
71 

49 
62 
38 
21 
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42 prosent kvinner og 38 prosent menn har høyskoleutdanning. 36 prosent kvinner og 

14 prosent menn har videregående skole som høyeste utdanning. 22 prosent kvinner og 48 

prosent menn har 9-årig grunnskole som høyeste utdanning. Kvinner har høyere utdanning 

enn menn (p < 0.05). Det var ingen forskjell mellom de som anmelder og de som ikke 

anmelder overgrep når det gjelder utdanning.  

 
 

Pilotprosjekt 
 
 I forkant av studien ble det gjennomført et pilotprosjekt. Formålet var både å teste ut 

spørreskjemaets og intervjuguidens egnethet, samt å opprette kontakt med de støttesentre som 

skulle delta i studien. Det var viktig å fange opp de tema som kunne har betydning for 

studiens problemstillinger. Pilotprosjektet bestod av pilotintervjuer, samt invitasjon til de 

støttesentre som skulle delta i studien om å kommentere spørreskjema. Diskusjon/samtale 

med medlem i stiftelsen FMSO (Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep), samt diskusjon med 

veiledere, en politimann, kolleger.  

 Det ble foretatt to pilotintervjuer, ett med en kvinne som selv har opplevd voldtekt, og 

ett med en ansatt ved et støttesenter. Intervjuet av kvinnen som opplevde voldtekt ble senere 

med i datagrunnlaget. Jeg hadde i forkant av intervjuene utarbeidet en intervjuguide. Denne 

ble redusert etter pilotintervjuene. Erfaringen var at fokus i intervjuet ble de tema jeg mente 

var viktige, men var dette de samme tema som informanten mente var viktig? Dette visste jeg 

ikke. Jeg valgte derfor å bli mer lyttende i intervjuet. Fordelen med dette var at informantens 

stemme i større grad kom til, da de tema som de mente var viktige i større grad ble ivaretatt. 

Ulempen var dataene sprikte mer i tema enn de ville gjort dersom jeg fulgt en intervjuguide 

med flere spørsmål. Intervjuguiden ble kortet ned til tre spørsmål. Jeg er selv fornøyd med 

dette valget, fordi jeg ser at dette gav meg verdifulle data.  

Etter intervjuene ble spørsmålene i spørreskjema diskutert med informantene. Det kom 

flere nyttige innspill fra disse samtalene. Et slikt innspill var å formulere spørsmålene mer i 

tråd med hvordan den utsatte ser verden. Flere spørsmål ble omskrevet fra tredjeperson til 

førsteperson.  

 Pilotspørreskjema ble sendt ut til 17 støttesentre mot seksuelle overgrep. Dette skjedde 

i september 2004. Jeg mottok 9 tilbakemeldinger på spørreskjemaets utforming. To viktige 

forhold ble påpekt. Det ene var at noen spørsmål var vanskelig å svare for de som har opplevd 
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flere overgripere. Dette ble forsøkt rettet på, men jeg fant dessverre ingen tilfredsstillende 

løsning som ivaretok deltakerens mulighet til svare gradert i forhold til de ulike overgripere. 

Problemstillingen er imidlertid høyst aktuell. I selve undersøkelsen svarer 45 prosent at de har 

opplevd en overgriper, mens 55 prosent svarer at de har opplevd mer enn en overgriper 

(N=173).  

Det andre forholdet var at to av spørsmålene ble opplevd krenkende. Pilotdeltakerne 

mente de burde endres. Et spørsmål var knyttet til hvilke reaksjoner deltakeren hadde under 

overgrepet. Pilotdeltakerne mente at dette spørsmålet fremstod løsrevet og burde bli satt inn i 

en sammenheng. Denne tilbakemeldingen var overraskende. Jeg hadde forventet at det å svare 

på spørsmål om seksuelle overgrep kunne vekke følelser og derfor være vanskelig. Derfor var 

spørsmålene utformet uten å være for direkte. Pilotdeltakerne mente motsatt. Spørsmålet ble 

endret i samsvar med deltakernes tilbakemelding (se tabell 4). Endringen gjorde spørsmålet 

mer anvendbart, og avdekket ny kunnskap om sammenheng mellom sinne og anmeldelse av 

overgrep. Hjelpen fra pilotdeltakerne ble viktig.  
Tabell 4.Viser spørsmålet som ble brukt i pilotstudien og spørsmålet som ble brukt i selve undersøkelsen 
SPØRSMÅL I PILOT UNDERSØKELSEN 
 

SPØRSMÅL I SELVE UNDERSØKELSEN 

Noen ganger kan kroppen gi reaksjoner som vi er uenige 
i. For eksempel kan vi le når vi blir sterkt kilt, selv om vi 
egentlig synes dette er ubehagelig. Neste spørsmål som 
stilles er veldig personlig, men tas med fordi det kan gi ny 
kunnskap om skyldfølelse og selvaktelse.  
 
Har du opplevd seksuell opphisselse og/eller lystfølelse 
mens det har ble begått handlinger mot din vilje?  
Svaralternativer: Ja, Nei, Vet ikke/ husker ikke og ønsker 
ikke svare.  

Hvilke av følgende følelser/reaksjoner har du 
opplevd under overgrep.  
Svaralternativer: Smerte, Redsel, Sinne, Skam, 
Avsky, Følelse av å ikke være tilstede, Følelse av 
å være utenfor egen kropp, Reaksjoner som lyst, 
opphisselse, Nærhet og varme, Husker ikke, 
Ønsker ikke svare.  
 

 

Det andre spørsmålet som ble endret var knyttet til beskrivelse av selve overgrepet. 

Spørsmål om en hadde opplevd oralsex eller analsex ble opplevd krenkende fordi de gav feil 

signaler om hva seksuelle overgrep handlet om: seksuelle overgrep handler ikke om sex. 

Spørsmålet ble også opplevd som mangelfullt i forhold til hva seksuelle overgrep kan 

innebære. Pilotdeltakerne ønsket en mer konkret beskrivelse av seksuelle 

overgrepshandlinger. Jo mer konkret spørsmålet var, jo enklere ble det å svare på.  

Denne tilbakemeldingen utløste et etisk dilemma. Dersom jeg valgte å endre 

spørsmålet ville jeg ikke kunne sammenligne resultatet med andre studier. Dersom jeg ikke 

endret kunne spørsmålet virke krenkende på de utsatte. Forskningsetisk er det betenkelig å 

stille spørsmål dersom svarene ikke kan brukes på en fornuftig måte. I Helsinkideklarasjonen 

punkt 5 og 18 blir det poengtert at i all medisinsk forskning skal deltakerens helse prioriteres i 
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valg mellom ulike forskningsinteresser. Jeg valgte derfor å endre dette spørsmålet. Endringen 

gjorde at spørsmålet ble mer konkret, og at det samsvarte med den juridiske forståelsen av 

seksuelle overgrep. Eksempler på endringen av spørsmålene er presentert i tabell 5.  

Endringen av spørsmålet ble viktig. Den avdekket at deltakerne i denne studien har 

opplevd svært alvorlige overgrep. Blant 172 deltakere har 28 prosent opplevd overgrep som 

seksuell handling og 72 prosent har opplevd overgrep som seksuelle omgang. En slik 

kunnskap ville ikke vært mulig å fange opp med det spørsmål som ble benyttet i pilotstudien.  
Tabell 5. Viser spørsmålet som ble brukt i pilotstudien og spørsmålet som ble brukt i selve undersøkelsen 
SPØRSMÅL I PILOT UNDERSØKELSEN SPØRSMÅL I SELVE UNDERSØKELSEN 

 
Har du vært utsatt for noe av det følgende mot 
din vilje?  
Noen har blottet seg for deg 
Noen har befølt deg 
Noen har berørt dine kjønnsorganer med munnen 
Du har befølt andre 
Du har onanert foran noen 
Du har opplevd samleie 
Du har opplevd oralsex 
Du har opplevd analsex 
Du har opplevd voldtekt  
 

Hvilken form for seksuell krenkelse har du opplevd?  
Opplevd blotting eller kikking 
Blitt vist pornografiske filmer/bilder 
Tvunget til å onanere andre 
Blitt befølt, opplevd samleielignende bevegelser 
Tvunget til samleie ved bruk av vold eller truende atferd 
Husker ikke, noe skjedde, jeg var ”ikke tilstedet” 
Opplevd at flere er tilstedet under overgrep/voldtekt* 
Kommandert av andre til å delta i overgrep* 
* = skjerpende omstendighet.  

 

 

Datainnsamling  
 
 Data ble samlet inn både gjennom intervju og gjennom spørreskjema.   

Intervjuguiden bestod av tre spørsmål som ble stilt til alle informanter. Disse var:  

1. fortell kort om livet ditt før overgrep skjedde 

2. beskriv prosessen fra overgrep og frem til du tok valget om å anmelde overgrep eller 

ikke 

3. hvilken betydning har valget om å anmelde eller ikke anmelde hatt i livet ditt.  

Dataguiden ble senere supplert med spørsmål basert på tidligere intervjuer og svar fra 

spørreskjema. Blant annet ble tema om forholdet mellom trodd og forstått tatt inn, og også 

spørsmål om skyld.  

 Jeg fant ingen spørreskjema som gav svar på min problemstilling. Derfor er mange av 

spørsmålene konstruert av meg selv. Spørreskjema består av 75 spørsmål. Det er delt inn i 

følgende områder: bakgrunnsopplysninger: 7 spørsmål; validerte skalaer: opplevelse av 

sammenheng (SOC 13), psykisk helse (SCL 25), sosial støtte (SPS 24) og selvaktelse (RSES 

10) og virkninger etter hendelse/reaksjoner på PTSD (IES 22R). Spørreskjemaene er 
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presentert side 62. Videre spurte jeg spørsmål om overgrepet og overgriper: 11 spørsmål; 

hukommelse: 1 spørsmål; bearbeiding: 13 spørsmål; anmeldelse av seksuelle overgrep: 28 

spørsmål, voldsoffererstatning: 1 spørsmål; media: 1 spørsmål og sakens behandling i retten 

8: spørsmål (spørreskjema er i vedlegg 5).  

  

 

Intervju og transkripsjon 
 
 Det ble foretatt 23 intervjuer. En informant ble intervjuet 2 ganger, en annen informant 

ble intervjuet tre ganger. Jeg kom i kontakt med 19 av informantene via 5 ulike støttesentre 

mot seksuelle overgrep. En informant kom jeg i kontakt med via sosiallærer ved en høgskole. 

Det jeg visste om informantene på forhånd var kjønn, og om de hadde anmeldt overgrep eller 

ikke. Det har derfor ikke vært en bevisst utvelging av informanter. Samtidig er informantene 

valgt fra steder hvor det er sannsynlig at en kan finne personer som har opplevd seksuelle 

overgrep. 20 av intervjuene ble gjennomført ved et støttesenter mot seksuelle overgrep. 1 

intervju ble gjennomført på informantens arbeidsplass, og 2 intervjuer ble gjennomført ved 

min egen arbeidsplass.  

 Flere, men ikke alle informantene har deltatt i spørreskjemaundersøkelsen. Dette vet 

jeg fordi informantene fortalte meg dette. Jeg vet ikke hvilke spørreskjema som samsvarer 

med de ulike intervjuer. Derfor er disse analysert hvert for seg. Noen av informantene fikk 

spørreskjema tildelt etter at intervjuet var ferdig. Data fra spørreskjema er derfor ikke brukt 

for å velge ut informanter.  

  Alle intervjuer ble tatt opp på minidisk. Før selve intervjuet startet ble det kort fortalt 

om undersøkelsen, og informanten fikk anledning til å stille spørsmål. Alle intervjuene startet 

med en introduksjon om hva intervjuet skulle handle om: hva som hadde skjedd fra overgrep 

og frem til valget om å anmelde eller ikke anmelde, og hvilke konsekvenser dette valget 

hadde hatt i informantens liv. Etter intervjuet valgte informantene selv et navn som skulle 

brukes som synonym. Intervjuene ble transkribert ordrett av meg selv. Sitatene som er brukt i 

avhandlingen er oversatt til bokmål, for på denne måten å anonymisere bedre.  

 Seksuelle overgrep er et personlig tema som det kan være vanskelig å snakke om fordi 

slike samtaler kan gi ubehagelige reaksjoner. Det var derfor i forkant av intervjuene avtalt 

mulighet for oppfølging med ansatte på støttesentre dersom informanten skulle ha behov for 

en slik samtale. En forskningssamtale om seksuelle overgrep kan ha elementer som ligner en 
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terapisamtale. Jeg var oppmerksom på og nøye på å skille disse to settingene fra hverandre 

gjennom mine spørsmål og tilbakemeldinger.  

 

 

Innsamling av spørreskjema  
 Kriteriene for å delta i undersøkelsen var at de hadde opplevd seksuelle overgreps om 

innbefattet fysisk kontakt, forstod norsk, og at de var over 18 år gamle. 

Datainnsamlingsperioden varte i 16 mnd, fra januar 2005 til og med april 2006. I 

utgangspunktet kunne alle utsatte som samsvarte med kriteriene bli tilbudt om å delta i 

undersøkelsen. De ulike støttesentre for incest og Dixi Ressursentre skulle informere om 

undersøkelsen, og dele ut spørreskjema til de som ønsket å delta.  

Jeg fikk imidlertid tilbakemelding fra noen kontaktpersoner at de valgte å ikke tilby 

undersøkelsen til noen utsatte personer, fordi de mente de var for sårbare. Jeg fikk også 

tilbakemelding om at det var kontaktpersonen som administrerte undersøkelsen, og at de 

andre ansatte av den grunn verken informerte om undersøkelsen eller delte ut spørreskjema. 

Jeg antar derfor at ikke alle utsatte som var i kontakt med støttesentre i den aktuelle perioden 

fikk tilbud om å delta i undersøkelsen. Det kan derfor tenkes at det er en skjevhet i materialet 

fordi de mest sårbare ikke er representert. Jeg har dessverre ingen tall som kan bekrefte dette.  

173 personer svarte på spørreskjema. Hvor stor svarprosent dette tilsvarer er ikke 

mulig å regne ut. Jeg mangler både opplysninger om hvor mange personer som fikk tilbud om 

å delta og om hvor mange som takket nei. Jeg mangler også opplysninger om hvor mange 

personer som oppsøkte de ulike støttesentre i den perioden undersøkelsen varte. Det var ikke 

mulig å hente inn disse opplysningene. Det er derfor ikke mulig å regne ut en eksakt 

svarprosent eller å si noe om den gruppen deltakere som har takket nei til å delta i 

undersøkelsen. Dette er en svakhet med studiegruppen. Jeg vet derfor ikke hvor representative 

de som har deltatt er for gruppen brukere av SMI sentre og DIXI ressursentre.   

 

 

Dataanalyse 
 
 Jeg vil i dette kapittel presentere analyse av narrativ, utvikling av analysemåte, en 

presentasjon av de analytiske grep som ble gjort på alle intervjuene, kvantitativ metode og 

presentasjon av de spørreskjema som er benyttet.  
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Analyse av narrativ 
 

Det finnes mange metoder som karakteriseres som narrative metoder. De fleste bygger 

på kvalitative data, noen få bygger på kvantitative (J. Elliott, 2005). Karakteristisk for narrativ 

metode er at en både analyserer det informanten forteller (hva) og måten dette blir fortalt på 

(hvordan) (Sparkes, 2005). Analyse om hva sier noe om innholdet, mens analyse av hvordan 

kan si noe om fortellingens struktur og plot. Til sammen kan disse to analyseformer fortelle 

noe om meningen med det som fortelles og hvordan denne meningen er konstruert (Sparkes, 

2005). 

De store skillene innenfor narrativ metode går mellom om en skal ha en helhetlig eller 

kategorisk tilnærming, eller om en skal ha en innholdsanalyse eller strukturanalyse (Kvale, 

1997). Dette gir 4 ulike tilnærmingsstrategier: 1) helhetlig-innholdsanalyse, 2) helhetlig-

strukturanalyse, 3) kategorisk-innholdsanalyse og 4) kategorisk-strukturanalyse (Lieblich, 

Tuval-Mashiach, & Zilber, 1998).  

Ved helhetlig innholdsanalyse leser forskeren hele teksten mange nok ganger til at de 

store temaer for videre analyse dukker frem. Denne form for analyse er delvis benyttet i denne 

studien. I en tidlig fase oppdaget jeg betydningen av unngåelse og erkjennelse i forhold til 

spørsmålet om anmeldelse.  

En helhetlig strukturanalyse tar også utgangspunkt i hele intervjuet. Forskeren søker 

her kunnskap om strukturen i narrativen. Dette gjøres blant annet ved å identifisere 

vendepunkt og plot. Denne analyseformen er benyttet på samtlige intervju i denne 

avhandlingen. Vendepunkt er hendelser som markerer et tidsmessig skille. Det skaper en 

endring. Ofte gir det en endret forståelse av noe, en ser nye muligheter til handling slik at nye 

kapitler i livshistorien kan skrives (Harvey, Mishler, Koenen, & Harney, 2000). Etter 

vendepunktet kan livet bli bedre eller verre, travlere eller roligere. I hvert intervju ble det 

identifisert 3 - 5 vendepunkt. Dette gav kunnskap om hendelser som var viktige i 

informantens liv i forhold til spørsmålet om anmeldelse og helse. Sentrale vendepunkt i denne 

studien er: utsattes møte med støttesenter mot seksuelle overgrep, utsattes møte med politiet 

og utsattes opplevelse av rettssaken.  

Basert på vendepunktene ble plottets struktur tegnet som et linjediagram. En benyttet 

her den inndeling Gergen har av plottets struktur (K. J. Gergen, 1997; Lieblich, et al., 1998; 

Sparkes, 2005), som har tre alternativ: a) progressiv, b) regressiv og c) stabil. Ved en stabil 

struktur vil hendelsene forløpe frem mot et mål uten at forløpet oppleves verken bedre eller 

verre. Ved en progressiv struktur vil hendelsene over tid føre til en bedre situasjon. Ved 
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regressive struktur vil forløpet av hendelsene føre til en forverret situasjon. Forløpene kan 

kombineres (K. J. Gergen, 1997). Analysen av struktur og tegning av linjediagram gav viktig 

kunnskap om erfaringer utsatte har fra å anmelde seksuelle overgrep over en periode. 

I en kategorisk innholdsanalyse går forskeren gjennom teksten og identifiserer aktuelle 

kategorier eller tema som tas opp. En vanlig akseptert måte dette gjøres på er å ta 

utgangspunkt i de mange små narrativ som intervjuet inneholder og analysere disse. Denne 

analyseform benyttet jeg på ca 300 mindre narrativ. Analysen som Johansson (2005) 

beskriver, ble foretatt med vekt på innhold og struktur. 

 I en kategorisk strukturanalyse brukes deduktiv tilnærming til data hvor et teoretisk 

fundament ligger til grunn for analysen. En går gjennom intervjuene for å se hva deltakerne 

har sagt om de ulike begreper. Denne metoden ble utprøvd, men ikke benyttet i denne studien.  

 

 

Utvikling av analysemåte 
 

 Jeg prøvde ut flere ulike analysemetoder før jeg fant frem til den metode som ble 

benyttet på alle intervjuer. I denne utprøving var det viktig å finne frem til metoder som 

tilførte narrativene noe mer enn selve innholdet. De første analytiske grep ble lagt bort fordi 

resultatet fremstod mer som en oppsummering enn en fordypning i materialet. En slik form 

var utprøving 1. 

Utprøving 1: Anmeldelsesprosessen ble brukt som analyseramme. All tekst ble 

deretter sortert inn i hovedtema og undertema. Dataprogrammet Nud*ist versjon 6 ble brukt, 

og det ble skrevet memo til alle undertema. Analysen gav god forståelse for hvorfor 

informanten hadde valgt å anmelde, og hvordan dette ble opplevd. Tankekorset var at funnene 

var en oppsummering av det informanten sa. Analysen tilførte i liten grad ny kunnskap. Et 

eksempel på kategorisering fra utprøving 1 er vist i tabell 6.  
Tabell 6. Eksempler på hovedtema og undertema i utprøving 1.  
HOVEDTEMA 
 

UNDERTEMA 
FRA OVERGREP TIL ANMELDELSE 

Tid før overgrep 
Fra overgrep til å anmeldelse  
Anmeldelse/møtet med politietterforskere, Tiden etter 
anmeldelse 
Konsekvenser av overgrep i dag 

Reaksjoner på overgrep 
Press førte til anmeldelse 
Kroppens reaksjon på stress 
Lærer å glemme 
Mange uavklarte spørsmål 
Hukommelsessvikt 
Er sterk – bærer maske 
Ble presset – var sint og fortalte familien om voldtekt. 
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Utprøving 2 var en analyse av de små narrativ basert på Labov sin tenkning (Labov 

1976). Narrativene ble da analysert ut fra begrepene: abstract, information, complicating 

action, evaluation, resolution and coda (Labov 1976). Analysen gav en dypere forståelse av 

innholdet i narrativene. Tankekorset var at analysen ble på detaljnivå.  

 Utprøving 3 var en helhetlig tilnærming. Jeg identifisert vendepunkt og narrativets 

struktur (K. J. Gergen, 1997). Dette analytisk grep var nyttig fordi strukturen kom frem og 

fordi analysen ble på nivå over detaljene. Dette metodisk grep ble benyttet på alle intervju.  

 Utprøving 4 var en innholdsanalyse. Jeg konstruerte en datamatrise basert på detaljer 

som er felles for 2 eller flere informanter. Etter 4 intervjuer bestod matrisen av 8 hovedtema 

(helse, seksuelle overgrep, overgriper, sosialt, retten, anmelde, hjelpere, annet) med til 

sammen 56 undertema. Det ble utarbeidet en matrise basert på alle intervjuene. Matrisen ble 

til slutt på 7 sider. Den ble et redskap som var mye i bruk under analysen for å sjekke hvilke 

tema som informantene tok opp i intervjuet. Tabell 7 viser eksempler fra hovedtemaene 

seksuelle overgrep og husker overgrep. 
Tabell 7. Utsnitt av datamatrisen som er beskrevet i utprøving 4 

Deltaker nr HOVEDTEMA UNDERTEMA 
1 2 3 4 

Vet ikke hvordan en skal løse situasjonen at en selv har opplevd 
seksuelle overgrep  

X X X 
 

 

Forteller ingen om overgrepene.  X X X X 

Seksuelle 
overgrep 

Når en forteller om overgrep har andre vansker med å tro dette fordi de 
ikke har sett noe 

X  X  

Glemmer mye etter overgrepet X X X X 
Har alltid husket overgrepet X X X  
Velger å fortrenge overgrepene X  X  
Husker opplevelsen, ikke detaljer    X  X 

Husker overgrep 

     
 

 Utprøving 5 er en teoristyrt tilnærming. Teksten i intervjuene ble basert på tema som 

gikk igjen i intervjuene. Dette var temaene sannhet, skam, makt, kjønn, troverdighet og helse. 

Narrativene ble kodet ved hjelp av NUD*IST. Det var relativt enkelt å finne eksempler på 

tekst som samsvarte med temaene. Men var dette en åpen nok tilnærming til mitt materiale? 

Jeg valgte å ikke bruke denne analyseformen på resten av intervjuene.  

 Utprøving 6 var å fortolke narrativ basert på struktur, innhold og personlig fremstilling 

(performance). Strukturanalyse handler om formen narrativ har. En narrativ har hendelser i 

kronologisk rekkefølge, en årsakssammenheng mellom hendelsene og en avslutning som 

uttrykker hvilken mening hendelsene har (K. J. Gergen, 1997). Ved å dele inn narrativ i 

hendelser kan en se om hendelsene henger sammen, det vil si om de har en kronologisk 

rekkefølge og om de leder frem til en mening. Dersom hendelsene mangler avslutning og ikke 
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uttrykker en sammenheng, kan dette være et uttrykk for at hendelsene det fortelles om er 

uklare for fortelleren (Mossige, Jensen, Gulbrandsen, Reichelt, & Tjersland, 2005). I kapittel 

om traumer og helse viser jeg at dissosiasjon er en vanlig reaksjon på traumer, se side 38. Vi 

kan derfor tenke oss at narrativ om perioden etter seksuelle overgrep kan fremstå som lite 

sammenhengende.  

 Ved analyse av innhold ser en på språklig virkemidler; hvilke ord og uttrykk som 

brukes i fortellingen. Meningen i innholdet kan komme frem gjennom ordvalg, for eksempel 

forsiktig og snill eller sterk og kraftfull. Ord som gjentas i en narrativ kan uttrykke at det som 

fortelles er viktig for fortelleren. Bruk av metaforer kan uttrykke mening som er vanskelig å 

få uttrykt på andre måter.  

 Performance betyr forestilling. Performance i narrativ handler om hvordan fortelleren 

fremstiller seg selv gjennom måten narrativen fortelles på (Johansson, 2005; Riessman, 1993; 

Willén, 2002). Analyse av performance gir oss kunnskaper om hvem vi presenterer oss som 

for andre. Noen fremstiller seg som sterk, svak, god, ærlig, et offer, et ikke-offer, den som har 

kontroll, den som mangler kontroll og så videre. På denne måten skaper vi vår identitet (K. J. 

Gergen, 1997; Johansson, 2005; Sparkes, 2005). Den vi presenterer oss som for andre er vår 

foretrukne identitet (Riessman, 2001). Gjennom å fortelle narrativ forteller vi andre om våre 

erfaringer både slik de er, men også slik vi ønsker at andre skal se dem (Becker, 1999).  

 Analyse av performance ble i liten grad brukt. Analyse av struktur og innhold var 

nyttig fordi den gav ny innsikt og forståelse. Det ble nå enklere å validere tolkninger med 

data. Den kunnskap som ble tydeligere var informantens egen forståelse, forankret i kontekst. 

Denne analyseformen ble brukt på alle intervjuene.  

 

 

Presentasjon av de analytiske grep som ble benyttet på alle intervjuene 
 

Først laget jeg et resymè av hvert intervju. Dette er en form for meningsfortetting. Det 

ble forsøkt å bevare mening bare uttrykt i færre ord (Kvale, 1997). Deretter ble hendelsene i 

resymeet sorterte i kronologisk rekkefølge eller lineær tid. Å lage resymé var nyttig fordi de 

gav en oversikt over hendelsene i intervjuet. Resymeene var mellom en til to sider lange.  

 Deretter identifiserte jeg vendepunkt i narrativene. Basert på denne analysen ble 

narrativens plot tegnet. Det var tre former for plot som gikk igjen i hele materialet: (se neste 

side).   
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Plot A: informantene opplever perioden etter overgrep som vanskelig. Erkjennelse av 

overgrep, som er et vendepunkt, gjør at livet snur til det bedre.  Plot A er beskrevet av både 

anmelder og ikke anmelder.  
 

Plot A     Plot B     Plot C 

 
Plot A er regressivt – progressivt.  

Plot B er regressivt – progressivt – regressivt – progressivt.  

Plot C er regressivt – regressivt.  

 

Plot B: informantene opplever perioden etter overgrep som vanskelig. Selv om livet 

snur til det bedre en periode knyttet til erkjennelse av overgrep, opplever de nye vansker 

knyttet til anmeldelse eller konflikter. De går derfor inn i en ny vanskelig periode. Ved 

tidspunkt for intervju er livet bedre igjen. Plot B er beskrevet av både anmelder og ikke 

anmelder.  

Plot C: informantene forteller om to vanskelige perioder. Den første perioden starter 

etter overgrepet, den andre etter henleggelse av saken. Plot C er bare beskrevet av anmeldere.  

 

Det ble utarbeidet en datamatrise. Denne matrisen ble mye brukt under analysearbeidet 

fordi den gav en oversikt over hvem som hadde opplevd lignende fenomen. Matrisen er ikke 

brukt kvantitativt. Det er derfor ikke laget noen opptelling over hvor mange som hadde fortalt 

om samme fenomen.  

Jeg laget også en oversikt over svar på følgende spørsmål:  

1. Hvilke forståelser og opplevelser medvirker til at noen velger å anmelde 
seksuelle overgrep og noen velger å ikke anmelde seksuelle overgrep? 
Argument for anmeldelse og argument mot anmeldelse. 

2. Hvordan forstår og opplever personen sitt møte med politietterforskere og 
påtalemyndighet? Positiv erfaring og negativ erfaring.  

3. Hvordan forstår og opplever seksuelt misbrukte personer situasjonen når deres 
sak blir henlagt? Positiv erfaring og negativ erfaring.  

4. Hvordan forstår og opplever seksuelt misbrukte personer sitt møte med 
rettsvesenet? Positiv erfaring og negativ erfaring.  

5. Hvilke personlige følger har det å anmelde forholdet hatt for personen? Positiv 
erfaring og negativ erfaring.  

 
Svarene ble notert ned som nokså ordrette sitater fra teksten. Analysen viste ikke 

overraskende at de som har anmeldt har flest argumenter for anmeldelse, og de som ikke har 



 60 
 

anmeldt har flest argumenter mot anmeldelse. En kan her spørre om de utsatte tok en 

beslutning som de deretter fant argumenter for? På hvilken måte tar de utsatte sin beslutning. 

Mitt inntrykk er at de utsatte tenker nøye over fordeler og ulemper med å anmelde før de tar 

sin beslutning om de vil anmelde overgrepet eller ikke. Et viktig funn med analysen var at den 

viste at samme argument ble benyttet både som begrunnelse for å anmelde som begrunnelse 

for å ikke anmelde.  

Refleksjon over funn var en viktig del av analysearbeidet. Hvordan skulle en forstå det 

informantene fortalte. Var det informantene sa et gjennomgående funn? Hvor mange 

informanter måtte mene det samme for at dette kunne forstås som et mønster. Hvilke mønstre 

var funn? Løsningen på slike spørsmål fant jeg når jeg flyttet fokus til mønstre som lå bak 

erfaringene. Noen ganger fant jeg mønsteret i mange narrativ, andre ganger i få.  

Et eksempel som kan belyse utviklingen av mønster er følgende. Både Therese og Siri 

forteller om hvordan de tok et personlig oppgjør med overgriper uten å anmelde. Siri gjorde 

dette ved å oppsøke overgriper, Therese tok oppgjøret over telefon. Det som er felles for dem 

er at de tar et personlig oppgjør med overgriper. Dette er eksempel på et funn. En tredje 

informant Jan, tok også et oppgjør med sin overgriper. Hans oppgjør var en hevnreaksjon. Det 

er kun Jan som forteller at han hevner seg på overgriper. Denne narrativen er ikke tatt med 

som funn, fordi narrativen mangler likheter med de andre narrativene.  

Det ble utarbeidet ulike former for oversikter over intervjuene. Dette gjorde at data var 

godt kjent før selve skriveprosessen begynte. Jeg valgte å bruke hele intervjuer som 

datagrunnlag. I praksis fungerte dette godt. Erfaringen fra bruk av dataprogrammet NUD*IST 

var at teksten ble for oppstykket som følge av kodingen. Etter hvert som forståelsen av data 

endret seg, endret dette behovet for andre måter å kode data på. Jeg måtte da stadig tilbake til 

helheten for å se hva informantene hadde sagt like før og like etter. Jeg valgte derfor å ikke 

bruke dette dataprogrammet under analysen.  

Resultatdelen består av fire kapitler. Hvert kapittel er inndelt i ulike tema. Prosessen 

med å finne frem til innhold og tittel i temaene har skjedd gjennom en vekselvirking mellom 

analyse av enkeltnarrativ og helhetstenkning. Jeg startet med å sortere ut og analysere narrativ 

om unngåelse. Jeg valgte en tittel som både samsvarte med innhold i kapittel og med den 

forståelse jeg samlet hadde av tema unngåelse. Slik tok jeg for meg tema for tema. Dette 

arbeidet var et møysommelig arbeid fordi mange sitater viste til forhold som kunne illustrere 

flere tema. Gjennom skriveprosessen ble narrativ skrevet inn og ut av kapitlene en rekke 

ganger.   
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Kvantitativ forskning 
Kvantitativ forskning innebærer hovedsaklig å planlegge for statistiske undersøkelser, 

samle inn numeriske eller kategoriske data, sammenligne og analyserer disse, og presentere 

og diskuterer resultatene. Første trinn i planleggingen består av å avgrense og definere 

undersøkelsens målgruppe, hvem som skal inkluderes og ekskluderes. Neste trinn er å 

definere en studiegruppe, det vil se de individer som faktisk kommer til å delta i studien. Her 

kan ulike modeller brukes. Studiegruppen kan være identisk med målgruppen eller utgjøre et 

utvalg som kan være tilfeldig eller ikke, avhengig av forutsetninger og omstendigheter.  

Målgruppen er vanskelig å definere og man får kun tak i deltakere gjennom ulike 

institusjoner eller organisasjoner. Etiske vurderinger og diskusjon spiller her en stor rolle og 

utvikles i diskusjonen. Det har i denne undersøkelsen ikke vært mulig å arbeide med et 

tilfeldig utvalg. Omstendighetene har i stor grad styrt hvem som ble studiegruppe. 

Studiegruppen i denne undersøkelsen er derfor ukontrollert selektert, når en sammenligner 

med en ideell målgruppe. Dette får betydning for diskusjonen om intern og ekstern validitet.  

Data består i den kvantitative undersøkelsen av deltakernes svar eller valg mellom 

gitte svaralternativ. På denne måten fremstår et kvantitativt bilde av studiegruppen med vekt 

på aspekter som kan være aktuelle for å besvare forskningsspørsmålene. I denne 

undersøkelsen brukes flere etablerte spørreskjema som fremstår med akseptabelt gode 

egenskaper. Se nedenfor for en presentasjon av spørreskjemaene. 

Den statistiske beskrivelse består av å opprette enkle tabeller og å beregne 

middelverdien. Statistiske tester brukes for å bedømme hvor stor betydning tilfeldig variasjon 

har ved å sammenligne ulike undergrupper av studiegruppen.  

Hver person sitt liv kan ses som en prosess over tid. Mens tiden går forandres 

hensikter, oppfatninger, følelser, tanker og minnebilder kontinuerlig. Det fremstår ulike 

mønstre for ulike mennesker. Svar på et bestemt spørsmål som en person gir i et øyeblikk kan 

derfor til en viss grad ses på som tilfeldig. Denne tilfeldighet er et argument for å anvende 

statistiske tester også i situasjoner hvor de sammenlignede gruppene ikke i seg selv er 

tilfeldige.  

I denne undersøkelsen brukes konvensjonell kji kvadrat test for å vurdere forskjeller 

mellom fordelinger av kategoriske variabler, og t eller F test for å sammenligne middelverdier 

for numeriske variabler. Resultatet av ulike tester uttrykkes med p-verdi. Analysene er 

gjennomført med SPSS – versjon 17 og 18. 

 Alle kvalitative sammenligninger i denne undersøkelsen baseres på et relativt lavt 

antall observasjoner. De p-verdier som presenteres viser hvor stor betydning tilfeldig 
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variasjon har for at den observerte forskjell skal oppstå. Jo mindre p-verdien er, jo mindre 

betyr den tilfeldige variasjon. Alle p-verdier er imidlertid en funksjon både av den observerte 

forskjells størrelse og av antallet observasjoner. Den tilfeldige variasjon får mindre betydning 

ved store materialer. Man kan derfor ikke sortere sammenligninger som sanne eller falske 

basert på om p-verdien er mindre eller større enn grenser som 5 prosent eller 1 prosent. 

Risikoen for at en gjennom dette feilaktig nedvurderer visse forskjeller blir da stor, spesielt 

når man analyserer på et lite materiale.  

 Det er egentlig bare i de tilfeller hvor sammenligninger gjøres mellom veldig små 

grupper at p-verdien kan ha en hensikt. Det kreves da langt større forskjeller for å kunne ha 

konkluderende påstander enn i de tilfeller hvor alle 173 personer inngår.  

 Generelt er det slik at små p-verdier ikke styrker representativitet for noen 

bakgrunnsgruppe. Resultatene i denne studien er i statistisk betydning gyldig for de personer 

som har deltatt. Dette gjelder både for de kvalitative og de kvantitative delene. 

     Deltakerne i studien er kategorisert som enten å ha opplevd incest, voldtekt eller 

seksuelle overgrep. Å dele deltakerne inn slik er ikke uproblematisk fordi definisjonene er 

overlappende. For eksempel dersom en har opplevd voldtekt fra søsken kan dette defineres 

både som incest, som seksuelle overgrep og som voldtekt. Å dele inn deltakerne er også 

problematisk fordi flere deltakere har opplevd ulike overgripere og ulike typer overgrep. I 

kvantitativ studie er disse deltakerne kun registrert under en type overgrep. Inndelingen 

skjedde ut fra følgende kriterier. Først ble de incestutsatte plassert i gruppe. Hendelser hvor 

overgriper er foreldre, steforeldre, biologisk søsken, stesøsken, fosterforeldre eller 

besteforeldre ble definert som incest. Deretter ble de voldtektsutsatte satt i gruppe. Overgrep 

ble definert som voldtekt når overgrepet skjer med tvang og innebærer samleie, har skjedd 1 

gang (evt. få ganger). Ofte er overgriper ukjent i disse sakene, men ikke alltid. De hendelser 

som verken ble definert som incest eller voldtekt ble definert som seksuelle overgrep.  

 

 

Presentasjon av måleinstrumenter 

Helse blir målt ut fra to instrumenter. Skalaen SCL-25 måler psykisk helse og IES 22R 

måler virkninger etter hendelse/reaksjoner på PTSD.  

Opplevelse av sammenheng er utviklet av Aron Antonovsky og bygger på teori om 

salutogenese (Antonovsky, 2000). Det vil si teori om hva som gir helse. Skalaen er utviklet i 

to versjoner, en versjon med 29 spørsmål (SOC- 29) og en versjon med 13 spørsmål (SOC-
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13) (Antonovsky, 2000). Fra 2003 er det vanligst å bruke versjonen med 13 spørsmål 

(Lindström & Eriksson, 2010).  

I denne studien benyttes SOC-13. Skalaen består av påstander hvor deltakerne skal 

uttrykke i hvor stor grad disse påstandene samsvarer med deres opplevelse på en skala fra 1-7. 

Mulige gjennomsnittverdier er mellom 13 og 91. Jo høyere verdi, jo høyere grad av 

opplevelse av sammenheng. Skalaen kan inndeles i 3 indekser: meningsfullhet (4 spørsmål), 

begripelighet (5 spørsmål) og håndterbarhet (4 spørsmål) og er ment som et mål på en global 

opplevelse av sammenheng (Antonovsky, 2000). SOC-13 er benyttet i et stort antall studier 

tidligere (Eriksson, 2007; Lindström & Eriksson, 2010). Også i studier knyttet til seksuelle 

overgrep (Lundqvist, Svedin, Hansson, & Broman, 2006; Renck & Ram, 2005).  

Symptom Check List SCL-25 måler selvrapportert psykisk helse (Gold, Lucenko, 

Elhai, Swingle, & Sellers, 1999). Skalaen er forankret i en biomedisinsk forståelse av helse. 

Den er basert på Symptom Checklist 90-revised (Derogatis, Lipman, Rickels, Ulenhuth, & 

Covi, 1974), og inneholder 10 spørsmål om angst og 15 spørsmål om depresjon (Eberhard-

Gran, Tambs, Opjordsmoen, Skrondal, & Eskild, 2003; Rousseau & Drapeau, 2004; Strand, 

Dalgard, Tambs, & Rognerud, 2003). SCL-25 er brukt som screening for psykisk helse i flere 

befolkningsundersøkelser i Norge (1995, 1998 og 2002) (Dalgard, Rognerud, & Strand, 2002; 

Næss, Rognerud, & Strand, 2007). SCL-25 har 25 spørsmål som hver har 4 svarmuligheter. 

Svarmulighet og vekting er: ikke i det hele tatt (vektes 1), litt (vektes 2), en god del (vektes 3) 

og svært mye (vektes 4). Mulige gjennomsnittsverdier er mellom 1 – 4. Denne uttrykker en  

gjennomsnittsverdi for hver deltaker.   

Impact of Event Scale (IES 22R) måler virkninger etter en bestemt hendelse som er 

stressende (Alexander, et al., 1998; Horowitz, Wilner, & Alvarez, 1979; Ruchkin, Eisemann, 

& Hägglöf, 1998). IES 22R er en skala som er godt egnet for å måle grad av reaksjoner etter 

traumer (Horowitz, et al., 1979), og den samsvarer med kriterene i DSM IV for PTSD (D. 

Weiss, 2012). I 1997 ble skalaen utvidet med spørsmål knyttet til kroppslig aktivering 

(hyperarousal) (D. S. Weiss, 2007/2010). Selv om skalaen måler reaksjoner som samsvarer 

med symptomer på PTSD, er den ikke brukt som screeninginstrument for PTSD fordi den har 

for lav sensitivitet (Kristiansson, Simelius, & Søndergaard, 2004) og for lav spesifisitet 

(Kristiansson, et al., 2004; Shalev, 1996/2007).   

Instrumentet finnes i to varianter IES 15, og IES 22R. Begge er utviklet av Horowitz 

med kolleger (Horowitz, et al., 1979; D. S. Weiss, 2004). IES-15 er brukt for å måle post 

traumatisk stress lidelse hos personer utsatt for vold og seksuelle overgrep (Dahl, 1993; 

Johansen, Wahl, Eilertsen, Hanestad, & Weisaeth, 2006). IES 22 R er en utvidet versjon av 
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IES-15. IES 15 består av 2 indekser: påtrengende tanker (intrusion) og unngåelse (avoidance) 

(Horowitz, et al., 1979). IES 22R består i tillegg av indeksen: kroppslig aktivering 

(hyperarousal). På IES 22R har indeksen påtrengende tanker 8 spørsmål (1, 2, 3, 6, 9, 14, 16 

og 20), unngåelse 8 spørsmål (5, 7, 8, 11, 12, 13, 17 og 22) og kroppslig aktivering 6 

spørsmål (4, 10, 15, 18, 19 og 21). Hvert spørsmål har 4 svarmuligheter og svarene vektes på 

følgende måte: Ikke i det hele tatt: 0, sjelden: 1, av og til: 3 og ofte: 5.  

 Social Provision Scale (SPS-24) bygger på teori om sosiale forhold (R. S. Weiss, 

1973; Wills & Shinar, 2000). SPS-24 er valgt fordi den forstår sosial støtte som dialektisk. 

Den bygger derfor på en tenkning som samsvarer med Antonovsky`s teori om helse. Skalaen 

ble utviklet av Carolyn E Cutrona og Daniel W Russell i 1987 for å måle forholdet mellom 

sosiale relasjoner og stress (C. E. Cutrona & Russell, 1987). Det finnes ingen faste 

grenseverdier for hva som er høy eller lav grad av sosial støtte. Skalaen har 24 spørsmål delt 

inn i 6 undertemaer. Disse er: tilknytning, sosial integrasjon, noen å få råd og støtte hos, har 

noen en stoler på, mulighet for å gi omsorg og bekreftelse på egenverdi. Deltakeren skal her 

svare om utsagnene stemmer helt, stemmer delvis, stemmer knapt eller stemmer ikke. Skalaen 

vektes fra 1 – 4 hvor stemmer helt vektes 4, stemmer delvis vektes 3, stemmer knapt vektes 2 

og stemmer ikke vektes 1.  

 Rosenberg Self-Esteem scale (RSES-10) ble utviklet av Morris Rosenberg i 1965 

(Owens & King, 2001) og måler personers selvfølelse. Selvfølelse er definert som: ”the 

totality of the individuals thought and feelings with reference to (the) self as an object” 

(Rosenberg, 1989). Det finnes ingen definert standard for hva som er høy grad og lav grad av 

selvfølelse. Grad av selvfølelse blir målt ut fra hvor mange negative tanker og holdninger som 

personen retter mot seg selv (Owens & King, 2001). En person med høy selvfølelse har 

selvrespekt og føler seg verdifull, selv om vedkommende ser egne feil og begrensninger. En 

person med lav selvfølelse ser bare sine mangler og begrensninger, og vil derfor mangle 

selvrespekt og selvverdi. Skalaen har 10 spørsmål basert på utsagn som deltakeren skal svare 

om: stemmer ikke, stemmer dårlig, stemmer delvis og stemmer bra. Skalaen vektes fra 1-4 

slik at stemmer ikke vektes 1, stemmer dårlig vektes 2, stemmer delvis vektes 3 og stemmer 

bra vektes 4. Skalaen leses slik at jo høyere tallverdi, jo høyere grad av selvfølelse.  

For noen av skalaene som er presentert foran vil høye verdier være samsvarende med 

god helse. For andre av skalaene vil lave verdier være samsvarende med god helse. Jeg har 

derfor i tabell 8 laget en oversikt som viser hvorvidt det er høye eller lave verdier som 

uttrykker god helse. Skalenes Cronbachs alfa er et mål på måleinstrumentenes interne 

konsistens. Disse finner du i vedlegg 2.   
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Tabell 8. Viser mulig variasjon for score på ulike spørreskjema og spørsmål, og hvordan høye eller lave 
verdier skal forstås i forhold til god helse.  

SKALA MULIG  
VARIASJON 

TEGN PÅ  
GOD HELSE 

Opplevelse av sammenheng  (SOC-13) 
Begripelighet 
Håndterbarhet 
Meningsfullhet 

13-91 
4-28 
5-35 
4-28 

Høye verdier 

Psykisk helse (SCL-25) 
Angst 
Depresjon 

1-4 
1-4 
1-4 

Lave verdier 

Virkninger etter hendelse (IES 22R) 
Påtrengende tanker 
Unngåelse 
Kroppslig aktivering 

0-110 
0-40 
0-40 
0-30 

Lave verdier 

Sosial støtte (SPS-24) 
Tilknytning 
Sosial integrasjon 
Noen å få råd og støtte hos 
Har noen en stoler på 
Mulighet for å gi omsorg 
Bekreftelse på egenverdi. 

24-96 
4-16 
4-16 
4-16 
4-16 
4-16 
4-16 

Høye verdier 

Selvfølelse (RSES-10) 10-40 Høye verdier 
 

 

Studiegruppens representativitet 
 

Dersom vi sammenligner studiegruppen med en normalbefolkning hva finner vi da? 

Studiegruppen i denne undersøkelsen avviker fra en normalbefolkning når det gjelder alder, 

utdanning, yrkesdeltakelse og inntekt (se tabell 9). I denne undersøkelsen er det flere i 

aldergruppen 20 – 44 år enn i normalbefolkningen. Prosentvis er det 71.6 prosent i denne 

studiegruppen og 34.1 prosent i en normalbefolkning.  

Videre finner jeg at det er flere som har høyskoleutdanning i denne studiegruppen enn 

i en normalbefolkning. Her har 41.6 prosent høyskoleutdanning, mens i en normalbefolkning 

har 25.9 prosent høyskoleutdanning. Dette er interessant fordi i denne studiegruppen er kun 

41.6 prosent i arbeid, mens yrkesdeltakelsen i en normalbefolkning er på 73.9 prosent.  

Når det gjelder inntekt har denne studiegruppen svært lav inntekt. Mens det i en 

normalbefolkning er 15 prosent som har en inntekt under 200 000, er det i denne 

studiegruppen hele 64.8 prosent som har en inntekt på under 200 000. En forklaring på dette 

kan være at seksuelle overgrep gir helseproblemer, og at dette medvirker til lav yrkesaktivitet. 

Dette kan i så fall forklare hvorfor denne studiegruppen har høyere utdanning samtidig som 

de har lavere yrkesdeltakelse og lavere inntekt.  
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Når jeg sammenligner den aktuelle studiegruppen med andre studiegrupper basert på 

utsatte personer, finner jeg kun mindre forskjeller i alderssammensetning, sivilstatus og 

utdanning, se tabell 9.  
Tabell 9. En sammenligning av utvalget i denne undersøkelsen med andre utvalg, tallene viser 
prosentandel  

 Utvalg i denne 
undersøkelsen 

Normalbefolkninge Utvalg basert på utsatte 
fra støttegrupperf 

Alderssammensetning 
16 – 19 år 
20 – 44 år 
45 – 66 år 

 
1.7a 
71.6 
26.5 

 
5.3  

34.1 
27.3 

 
1.3 

63.8b 

35c 

Sivilstatus 
Ugifte 
Gift/samboer 
Separert/skilt/enke 

 
42 

41.2 
16.8 

 
50 

35.8 
14 

 
38.8 
31.3 
30 

Utdanning 
Grunnskole 
Videregående skole 
Høyskole 

 
24.9 
33.5 
41.6 

 
30.9 
43.1 
25.9 

 
19.8 
45.7 
34.6 

I arbeid 
 

41.6 73.9 47.0d 

Inntekt 
Opptil 100 000 
101 000 – 200 000 
201 000 – 300 000 
Over 300 000 

 
28.8  
36.4 
22.4 
12.4 

 
- 

15 
13 
14 

 
- 
- 
- 
- 

a En må være 18 år for å delta i undersøkelsen. Dette tallet er kun basert på de som er 18 og 19 år.  
b Aldersgruppen er her 20 -39 år.  
c Aldersgruppen er her 40 – 59 år. 
d Dette utvalget består av utsatte for ulike typer overgrep (Nilsson, Bengtsson-Tops, & Persson, 2005).  
e Kilde: statistisk sentralbyrå www.ssb.no, statistikk fra 2008 og 2009  
f Kilde: Renck & Rahm, 2005  
 

 

Beskrivelse av studiegruppens helse sammenlignet med en 
normalbefolkning 
 

Deltakernes helse beskrives som psykisk helse og som virkninger etter 

overgrep/reaksjoner på PTSD. I tillegg beskrives deltakernes opplevelse av sammenheng. 

Grad av opplevelse av sammenheng viser deltakernes ressurser i forhold til å møte 

utfordrende hendelser. Jo høyere grad av opplevelse av sammenheng, jo større mulighet for at 

deltakerne kan møte utfordringen på en god måte som hjelper dem å komme høyere opp på 

kontinuumet mot helse, fordi disse personene mer sannsynlig vil leve et sunnere liv 

(Antonovsky, 2000). Opplevelse av sammenheng måles med SOC-13, psykisk helse med 

SCL-25, og virkninger etter overgrep/reaksjoner på PTSD med IES 22R.  
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Opplevelse av sammenheng: Deltakerne i denne studien viser en lavere grad av 

opplevelse av sammenheng enn en normalbefolkning. Jeg fant en gjennomsnittscore på 46.2. 

En review studie (117 studier) basert på SOC-13 skalaen viser at de fleste utvalg har en 

snittscore på over 60 (Eriksson, 2007). Når jeg sammenligner denne studiegruppen med andre 

utvalg som er basert på personer med ulike former for problemer/traumer er forskjellene 

mindre. SOC-13 i utvalg basert på personer med rusmisbruk og arbeidsledighet har lavere 

sum score enn denne studiegruppen, mens personer som har opplevd vold fra partner har en 

høyere sumscore (se tabell 11).  

Psykisk helse: Deltakerne i denne studien har en langt dårligere psykisk helse enn 

normalbefolkningen i Norge. Denne studiegruppen viser en gjennomsnittscore på 2.3 (se 

tabell 9). Dette regnes som dårlig helse fordi verdier over 1.75 regnes for betydelige psykiske 

plager (Næss, et al., 2007; Sandanger, Nygård, & Sørensen, 2002). I denne studiegruppen har 

78 prosent en snittscore som er høyere enn 1.75 (N=170). Til sammenligning viser den siste 

levekårsundersøkelsen i Norge (Clench-Aas, Rognerud, & Dalgard, 2009) at det i 

befolkningen er 8.9 prosent som har en snittscore høyere enn 1.75. Når en sammenligner 

snittverdier på SCL-25 i denne studiegruppen med andre kliniske utvalg finner en verdier 

mellom 2.6 – 2.9 for flyktninger og 1.8-1.9 for pasienter ved legekontor (se tabell 11).  

Virkninger etter overgrep: Deltakerne i studiegruppen har en snittscore på 58.8. En 

studie som har sett på skillet mellom PTSD og ikke PTSD, hvor PTSD ble diagnostisert med 

Clinical-Administrated PTSD scale (CAPS), fant at IES 22R verdier over 72 fanget opp 71 

prosent  av alle med PTSD og IES 22R verdier høyere enn 88 fanget opp alle med PTSD 

(Kristiansson, et al., 2004). Dette kan tyde på at det i denne studiegruppen er flere personer 

som har PTSD. I denne studiegruppen har 40 prosent av deltakere sumscore IES 22R som er 

høyere enn 72, og 8 prosent har en sumscore som er høyere enn 88.  

IES-22 er inndelt i tre indekser. Disse er påtrengende tanker (intrusion), unngåelse 

(avoidance) og kroppslig aktivering (hyperarousal).  For IES 22R er det ikke noen akseptert 

inndeling i høyere eller lavere grad (Johansen, et al., 2006). For indeksene påtrengende tanker 

og unngåelse blir en sumscore mellom 0 – 8 definert som lav, mellom 9 – 19 som medium, og 

over 20 som høyt nivå av virkninger etter overgrep (Dahl, 1993; Johansen, et al., 2006; 

Ruchkin, et al., 1998). I denne studien har deltakerne snittscore på 21.8 for påtrengende 

tanker og snittscore på 20.1 for unngåelse, noe som tyder på har høy grad av virkninger etter 

traume. Kroppslig aktivering har en snittscore på 17.1.  
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Tabell 10. Gjennomsnittsverdier av helse målt som opplevelse av sammenheng, psykisk helse og 
virkninger etter overgrep/reaksjoner på PTSD.   

SKALA ANTALL  
SPØRSMÅL 

MULIG  
VARIASJON 

ANTALL  
PERSONER 

GJENNOMSNITT 

Opplevelse av sammenheng*  
Begripelighet 
Håndterbarhet 
Meningsfullhet 

13 
4 
5 
4 

13-91 
4-28 
5-35 
4-28 

171 
171 
171 
171 

46.2 
16.5 
13.4 
16.2 

Psykisk helse** 
Angst 
Depresjon 

25 
10 
15 

1-4 
1-4 
1-4 

170 
171 
170 

2.3 
2.2 
2.3 

Virkninger etter overgrep** 
Påtrengende tanker 
Unngåelse 
Kroppslig aktivering 

22 
8 
8 
6 

0-110 
0-40 
0-40 
0-30 

168 
170 
170 
168 

58.8 
21.8 
20.1 
17.1 

 * Høye verdier er tegn høy grad av opplevelse av sammenheng. ** Høye verdier er tegn på dårlig helse 
 

 Når jeg sammenligner helsen hos menn og kvinner finner jeg at menn har dårligere 

helse enn kvinner. Helse målt med IES 22R viser at kvinner har en snittscore på 57 og menn 

har en snittscore på 68 (statistisk signifikant, p=0.05). Helse målt med SCL-25 viser at 

kvinner har en snittscore på 2.3, menn har en snittscore på 2.4. Når jeg måler opplevelse av 

sammenheng hos menn og kvinner finner jeg at kvinner har litt høyere SOC verdi enn menn.  

Kvinner har en snittscore på 47, menn har en snittscore på 42. Disse funnene viser både at 

kvinner har bedre helse enn menn, og at de har høyere grad av opplevelse av sammenheng, 

noe som gjør at de også har bedre mulighet for høyere grad av helse.  

Når det gjelder kvalitative data fant jeg ingen tydelige forskjeller knyttet til helse. Selv 

om menn og kvinner kan oppleve de samme former for senskader etter seksuelle overgrep, 

kan de sosiokulturelle forholdene være ulike (Ray, 2001). Dette kommer jeg tilbake til i 

kapittelet som heter: ”kvinner opplever seg presset til å anmelde”.  

Når vi sammenligner utvalget i denne undersøkelsen med andre kliniske utvalg finner 

jeg at flyktninger og kvinner som har opplevd vold fra ektefelle har høyere verdier enn denne 

studiegruppen, mens pasienter med psykisk lidelse og personer som har vært utsatt for vold 

har lavere verdier (se tabell 11). 

I denne studien har deltakerne en lavere grad av opplevelse av sammenheng (SOC-

13). Dette betyr at de har mindre ressurser tilgjengelig og derved mer sårbare for stressende 

situasjoner. Dette kan innvirke på deres helse dersom de anmelder seksuelle overgrep, da det 

er naturlig å tenke at en person med høyere grad av opplevelse av sammenheng vil oppleve 

det å anmelde som mindre belastende enn en personer med lavere grad av opplevelse av 

sammenheng. 
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Tabell 11. Denne studiegruppen sammenlignet med normalbefolkning og andre kliniske utvalg, med 
hensyn til mål på helse 

 Denne studiegruppen 
 

Normalbefolkning Andre klient utvalg 
 

Opplevelse av sammenheng 

 
46.2 64-65a 40.3b 

45.3c 

55.5i 
Psykisk helse 

 
 
> 1,75 

 
2.3 

 
68 prosent  

1.3d 
1.25-1.31e 

 

11.2d prosent 
8.9e prosent 

2.6-2.9f 

1.8-1.9g 

1.76j 

Virkninger etter overgrep/ 
Reaksjoner på PTSD1 

 

58.8  71h1 

46h2 

66.5i 

38.7j 
a Utvalg fra normalbefolkning Sverige, Danmark, b Rusmisbrukere Norge, c arbeidsledige Finland (Eriksson, 
2007). d Dette utvalget er en norsk normalbefolkning fra 1998 (Strand, et al., 2003). 
e Levekårsundersøkelse Norge 2005 (Clench-Aas, et al., 2009). f Utvalg er pasienter ved Psykososialt senter for 
flyktninger i Oslo (Lavik, Laake, Hauff, & Solberg, 1999). g Pasienter ved finsk legekontor (Karlsson, Joukamaa, 
& Lethinen, 2000). h1 er utvalg basert på flyktninger med psykisk lidelse, h2  er født svenske borgere med psykisk 
lidelse. i Dette utvalget er basert på kvinner som har opplevd vold fra ektefelle (Lindgren & Renck, 2008). j 
Utvalget er voksne som utsettes for fysisk vold i Norge (Johansen, et al., 2006).  
 

Deltakerne har dårlig psykisk helse (SCL-25), og post traumatiske reaksjoner (IES 

22R). Denne analysen er basert på både anmeldere og ikke anmeldere. En antar at mange 

utsatte ikke anmelder seksuelle overgrep. Kan en forklaring til dette være at de utsatte har 

dårlig helse?    

Kan deltakernes sårbare situasjon og dårlige helse ha sammenheng med antall 

overgrep de har opplevd? I denne studiegruppen har 14 prosent har opplevd overgrep en gang, 

24 prosent har opplevd seksuelle overgrep mellom 2 og 10 ganger, og 62 prosent har opplevd 

seksuelle overgrep mer enn 10 ganger (N=169). Flesteparten av deltakerne har opplevd 

gjentatte overgrep (se diagram 1 neste side ).  
 

Diagram 1. Prosent av deltakerne som har opplevd seksuelle overgrep 1 gang, 2-10 ganger og mer enn 10 
ganger.  
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En undersøkelse av forholdet mellom helse og antall overgrep viser ingen statistisk 

signifikant korrelasjon mellom antall ganger en har opplevd seksuelle overgrep og helse målt 

som psykisk helse og virkninger etter overgrep/reaksjoner på PTSD. Jeg fant heller ingen 

korrelasjon mellom antall opplevde overgrep og opplevelse av sammenheng. Jeg finner derfor 

ikke at antall overgrep kan forklare utvalgets variasjon i helse.  

Studier utført av Daniel Brown og Felitti med flere vekker min interesse i denne 

sammenhengen (Brown, 2009; Felitti, et al., 1998). Brown studerte 24 gutter som alle hadde 

opplevd seksuelle overgrep ved barnehjem. Denne gruppen bestod av noen barn med trygg 

tilknytning og noen barn med utrygg tilknytning før de kom på barnehjemmet (Brown, 2009). 

Siden alle guttene opplevde tilsvarende form for seksuelle overgrep var det grad av 

tilknytning som skilte de to gruppene. Brown fant at de med utrygg tilknytning fikk langt 

større problemer som voksne enn de med sikker tilknytning. Han fant at de med usikker 

tilknytning fikk personlighetsforstyrrelser, de fikk dissosiative lidelser og komplekse 

traumatiske stress reaksjoner, mens de med sikker tilknytning ikke opplevde slike reaksjoner i 

samme grad (Brown, 2009). Kan det være slik at grad av tilknytning er en viktig medvirkende 

forklaring på de utsattes helseproblemer? I min studiegruppe mangler jeg data om deltakernes 

opplevelse av tilknytning til sine nære, og derfor er dette et tema som ikke er undersøkt i 

denne studien.  

Felitti med flere undersøkte forhold mellom antall traumer og helseproblemer. 

Traumer ble her definert som fysiske overgrep, psykiske overgrep, seksuelle overgrep, 

rusmisbruk, mental sykdom hos foreldre, vitne til vold og foreldre i fengsel. I et utvalg basert 

på 9500 voksne fant at jo flere former for traumer deltakerne hadde opplevd, jo høyere risiko 

hadde de for helseproblemer (Felitti, et al., 1998). I denne studiegruppen mangler jeg data om 

hvilke andre former for traumer deltakerne kan ha opplevd, og derfor er dette tema heller ikke 

undersøkt i denne studien.  
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Del III 
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Resultat 
 

Resultatkapittelet er organisert i samsvar med anmeldelsesprosessen. Først presenteres 

forhold som har betydning for hvorvidt overgrep blir anmeldt eller ikke. Deretter presenters 

utsattes erfaringer fra å anmelde seksuelle overgrep. Her er en oversikt over temaene som 

presenteres: 

♦ Prosessen frem til valget om å anmelde seksuelle overgrep 

 Unngåelse av overgrep 

 Angåelse av overgrep 

 Erkjennelse av overgrep 

♦ Forhold som medvirker til at seksuelle overgrep blir anmeldt 

 Ønsker om å stoppe overgriper 

 Gyldiggjøring av overgrep 

 Bli ferdig med overgrep 

 Ivareta selvverdi 

 Press til å anmelde overgrep 

♦ Forhold som medvirker til at seksuelle overgrep ikke blir anmeldt 

 Mangler mening med å anmelde 

 Kan føre til en verre situasjon 

 En er ikke sterk nok til å anmelde 

 Kan påføre seg selv skam ved å anmelde 

 Helsepersonell som overser seksuelle overgrep 

♦ Utsattes erfaringer fra å anmelde seksuelle overgrep 

 Riktig handling å anmelde overgrep 

 En blir stigmatisert som et overgrepsoffer 

 Slitsom prosess å anmelde 

 Kan risikere en ny traumatisering 

 Unge er lite forberedt på hva en anmeldelse innebærer  

 

Resultatdelen er bygget opp rundt de kvalitative funn. Disse presenteres i en narrativ 

fremstilling. Narrativene som er valgt ut representerer tema som jeg fant hos flere 

informanter. Det er laget en oppsummering i en marg på høyre side på slutten av hvert 

kapittel. Her presenteres de funn som jeg fant hos flere informanter. Dette er gjort for å skille 

enkeltpersoners erfaringer fra funn som jeg fant hos flere informanter. I denne 
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oppsummeringen presenteres også kvantitative funn. Kvalitative funn er presentert med sort 

kursivert tekst, kvantitative funn med vanlig tekst. Jeg bruker begrepet informant om 

kvalitativt utvalg, og deltaker om kvantitativt utvalg. 

 

 

Prosessen frem til valget om å anmelde seksuelle overgrep 
 

Informantene forteller om en prosess som kommer forut for valget om å anmelde 

seksuelle overgrep. Prosessen går over tre trinn. Jeg har kalt trinnene unngåelse, angåelse og 

erkjennelse.  

Unngåelse er perioden fra overgrep skjer frem til den utsatte begynner å forholde seg 

til overgrepet på en personlig måte. Noen informanter har fortrengt at overgrep har skjedd. 

Andre husker hva som skjedde under overgrepshendelsen, men velger bevisst å ikke tenke på 

det. Unngåelse varer frem til angåelse. Hos noen varer perioden med unngåelse noen 

måneder, hos andre flere tiår.  

Angåelse er det tidspunkt hvor informantene forstod at de var blitt seksuelt misbrukt. 

Angåelse er et vendepunkt. Begrepet vendepunkt er forklart på side 55. Informantene husket 

godt hvordan angåelse skjedde. Hos noen skjedde angåelse på en dramatisk måte, hos andre 

skjedde dette mer gradvis. Angåelse er det tidspunkt hvor erkjennelse av seksuelle overgrep 

starter.  

Erkjennelse handler både om akseptering og integrering av overgrepshendelsen og av 

senskader etter overgrep. Erkjennelse handler derfor om at de utsatte forholder seg til at de 

har opplevd seksuelle overgrep. Dette innebærer å forholde seg til egne kroppslige reaksjoner.   

 Kunnskap om trinnene i prosessen unngåelse, angåelse og erkjennelse gir oss mulige 

forklaringer til mørketall om hvorfor seksuelle overgrep ikke blir anmeldt. I de følgende 

kapitler presenteres sentrale funn knyttet til den prosess som skjer forut for at informanten tar 

valget om de vil anmelde overgrepet eller ikke.  
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Unngåelse: å glemme og å ugyldiggjøre overgrepene 
 

Informanter som ble misbrukt som barn hadde ingen eller svært liten begrepsmessig 

forståelse av hva seksuelle overgrep var før de ble voksne. Barna opplevde overgrepet som en 

hendelse som noe de ikke helt forstod. Noen opplevde at det som startet som en lek utviklet 

seg til noe annet. Det ble uklart hva som skjedde når forståelsesrammen lek ikke passet 

lenger.  

 Ruth ble som barn misbrukt av en nabo. Hun forteller fra en hendelse som skjedde da 

hun var 5-6 år gammel.  
Ruth sitat 1 
  Så dette er jo, det er lek. Til et vist punkt. Men så kommer hun (venninnen) tilbake igjen (til naboens 

leilighet), og da kommer hun busende rett inn på det soverommet, og da blir jeg sånn oææ (overrasket 
uttrykk) sant. Du skjønner liksom at det er galt, men. Ja. Og da truer vi to hverandre til stillhet. Det som 
har skjedd her, det har ikke skjedd. Og hvis vi sier det til noen, så skal vi, da skal vi banke hverandre. 
Altså hvis det blir sagt til noen. Begge to bare vet at dette kommer vi aldri til å si. Utrolig rar følelse 
fordi at den er så hellig, at hadde det gjaldt andre ting så hadde du sladret. (Vanligvis), av (å ha) lovet 
sånne ting så hadde du sladret. Men vi har så mye på hverandre, at vi vet at den der, den kommer aldri 
ut. Så dette overgrepet har jeg fortrengt. Fullstendig.  

 

Unngåelse etableres når Ruth forholder seg til overgrepet på to motstridende måter: 

noe har skjedd og noe har ikke skjedd. Handlingen at hun forteller seg selv at det ikke har 

skjedd noe er en ugyldiggjøring av overgrepshendelsen. Samtidig etablerer hun en 

hemmelighet med venninnen fordi det har skjedd noe. Både ugyldiggjøringen og 

hemmeligholdelsen gjør at Ruth ikke har noen narrativ om overgrepshendelsen å fortelle 

andre. Hun har heller ikke noe hun selv trenger å tenke på. Dette gjør fortrengning mulig. 

Å tenke at en har gjort noe galt kan vekke skyld, å tenke at en har gjort noe dumt kan 

vekke skam. Begge følelser er vanskelige å forholde seg til. Ved å ugyldiggjøre og fortrenge 

det som skjedde slipper Ruth å forholde seg til slike vanskelige følelser. Hun kan derfor leve 

videre som om ingenting har skjedd.  

Ruth mangler forståelsesrammer for hva seksuelle overgrep er. Som barn har hun 

ingen mulighet til å forstå begrepsmessig det som skjedde. Hun forstår likevel at noe er galt, 

fordi det ble ubehagelig med venninnen som vitne. Den uklare situasjonen skaper stress og gir 

henne lav begripelighet. Stresset øker fordi hun ikke vet hvordan hun skal håndtere 

situasjonen. Hun har derfor også lav håndterbarhet i situasjonen i Antonovsky`s forstand. 

Ruths forståelse av hendelsen som lek tåler ikke at venninnen blir et vitne til det som 

skjer. Det er på en måte Ruth som blir tatt på fersken av venninnen i å gjøre noe galt. Ruth 

konstruerer derfor en ny forståelse av det som skjer. Det er hun som har gjort noe galt. 

Hemmeligholdelsen dreier seg om to venninner som ønsker å beskytte hverandre, den dreier 
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seg ikke om å beskytte overgriper. Ingen må få vite hva de to venninnene har gjort. De to 

venninnene klandrer ikke overgriper, men hverandre. Siden ingen andre enn venninnen vet 

om hendelsen, mottar Ruth ingen hjelp fra voksne verken til å stoppe overgrepene eller til å 

bearbeide dem. Ruth mangler kunnskaper om seksuelle overgrep. Dette gjør at det ikke er 

mulig for henne å forstå  den situasjon en opplever. Hennes lave alder tatt i betraktning er det 

ikke å forvente at hun skal ha denne kunnskapen. Men mangelen på denne kunnskapen kan 

ses på som mangel på en generell motstandsressurs i Antonovsky`s forstand, fordi den 

medvirker til at hun får en svekket opplevelse av sammenheng.  

Ruth fortrenger overgrepene for å beskytte seg selv mot at andre skal få vite at hun har 

gjort noe galt. Derfor forteller hun ingen om hva som har skjedd. Hun verken konstruerer 

narrativ om hendelsen eller gir den mening. Siden Ruth verken snakker med andre eller 

reflekterer over det som skjedde endres ikke hennes forståelse av hendelsen. Den forståelsen 

hun har som barn blir den gjeldende forståelse av hendelsen. Hendelsen forblir derfor uklar 

frem til Ruth er voksen.  

Når overgrepet skjer er Ruth et barn. Det er derfor ikke mulig for henne å forstå at hun 

trenger hjelp til å bearbeide det som har skjedd. Hun forstår heller ikke hvordan overgrepet 

påvirker henne under oppveksten. Denne innsikten kommer først når hun som voksen 

erkjenner det som har skjedd. Ruth går inn i unngåelse fordi hun ikke vet hvordan hun skal 

forstå og møte situasjonen. Hos Ruth varer perioden med unngåelse frem til hun er i 20 årene. 

Paradokset er at prosessen med unngåelse skjer ubevisst.  

Som Ruth, forteller flere informanter at de glemmer at overgrep har skjedd. 

Overgrepene blir glemt, fortrengt uten at informanten forstod at de var blitt utsatt for 

seksuelle overgrep. Det er informantene som bruker uttrykket ”glemmer”. Noen glemmer 

fordi de ugyldiggjør hendelsen. Flere kvinner, ingen menn, fortalte at de ugyldiggjorde 

overgrepet ved å si til seg selv at det ikke hadde skjedd. Å si til seg selv at det som har skjedd 

ikke har skjedd er en måte å unngå å forholde seg til noe på. Når overgrepshendelser 

ugyldiggjøres har informanten ingen fortelling om overgrep å fortelle. Verken til voksne eller 

til politi. De har ingen sak å anmelde. Det som ikke har skjedd gir heller ikke grunnlag for 

refleksjon. Å reflektere over traumatiske hendelser er viktig fordi det er gjennom denne 

prosessen at personen lærer å skille mellom narrativ og selv (Cozolino, 2010), det vil si hvem 

en er som person og hva som har hendt personen. Dette er en sammenblanding som jeg senere 

i avhandlingen vil vise flere eksempler på.  

I likhet med Ruth forteller flere informanter at de glemte at overgrep hadde skjedd. Jeg 

undersøkte derfor kvantitativt hvor vanlig det er å glemme at en har opplevd seksuelle 
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overgrep. Svaralternativene var: a) har alltid husket på at en har opplevd overgrep, b) glemte 

overgrep en periode, men husket på dette uten hjelp fra andre, og c) glemte overgrep en 

periode, fikk hjelp fra andre til å huske på dette. Funnene viser at det nesten er like vanlig å 

glemme overgrepene en periode som det å huske på dem hele tiden. Blant 170 personer har 53 

prosent husket på overgrep hele tiden, 47 prosent har glemt overgrepene en periode. 35 

prosent av de utsatte husket på overgrepene av seg selv og 12 prosent fikk hjelp fra andre til å 

huske på dem.  

Å glemme seksuelle overgrep kan forstås som en reaksjon hvor en unngår å forholde 

seg til sin traumeerfaring. Modellen til Franz Ruppert kan hjelpe oss å forstå hva som skjer, se 

modell 3 side 37 (Ruppert, 2011). Personer som opplever et traume splitter opplevelsen i tre 

deler: traumedel, overlevedel og sunn del. Overlevedelen er knyttet nært sammen med 

traumedelen fordi den arbeider aktivt for å holde traumet ute av bevisstheten til personen. 

Overlevedelen vil derfor fremstå i situasjoner som kan vekke tillive minner om traumer. I 

andre situasjoner vil personen fremstå som normal, den sunne delen av personligheten er da 

dominerende. Ruppert`s modell hjelper oss også å forstå hvorfor de utsattes forståelse av 

overgrepshendelsen forblir uendret selv om den utsatte blir voksen. Han sier: ”mens overleve 

delen blir eldre, vil traumedelen stå på samme alder som når traumet skjedde fordi den er ikke 

i stand til å ta inn nye opplevelser etter at splitten har oppstått” (Ruppert, 2011, p. 29). Dette 

kan være en forklaring til hvorfor Ruth i likhet med flere andre informanter ikke forstod at 

hun ble seksuelt misbrukt som barn før hun som voksen erkjenner seksuelle overgrep.  

En annen forklaring på hvorfor informantene glemmer overgrepet kan være at dette er 

en dissosiativ reaksjon. Jeg har tidligere forklart dissosiasjon som en svikt i evnen til å forstå 

skremmende hendelser (side 38). Ved dissosiasjon blir en del av hendelsen holdt utenfor 

bevisstheten (Banyard & Williams, 1999; Cozolino, 2010). Teori om dissosiasjon 

sammenfaller derfor med Ruppert sin modell.  

Dissosiasjon og unngåelse kan beskrives som to sider av samme sak. Jeg har valgt å 

skille mellom begrepene dissosiasjon og unngåelse fordi jeg mener at unngåelse er et videre 

begrep. Unngåelse er et karakteristisk problem hos de som har opplevd komplekse traumer 

fordi de forsøker å unngå eller flykte fra det som minner om traumet: tanker, følelser og 

kroppslige reaksjoner (Follette, Iverson, & Ford, 2009). Jeg tenker at i Ruth sin situasjon 

passer det bedre å forklare at hun fortrenger overgrepet som unngåelse enn som dissosiasjon, 

Det var mangel på forståelse, og ikke frykt som medvirket til at unngåelse ble etablert. Et 

annet skille mellom unngåelse og dissosiasjon er at unngåelse en reaksjon som oppstår i 

etterkant av traumet, mens en dissosiasjonsreaksjon også kan oppstå under traumet.   
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Kunnskap om hvordan unngåelse av overgrep etableres 

gir oss forklaringer til hvorfor utsatte kan glemme at de har 

opplevd seksuelle overgrep. Kvantitative funn viser at dette 

fenomenet er svært vanlig. Ubevisst unngåelse av seksuelle 

overgrep kan være en viktig forklaring på hvorfor seksuelle 

overgrep ikke blir anmeldt. Det kan også være en viktig 

forklaring på uklare helseproblemer, noe som jeg vil vise i 

senere narrativ. 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Små barn har frem til 
10-12 års alder ingen 
mulighet til å forstå 
hendelser som seksuelle 
overgrep. De opplever at 
noe galt har skjedd, men 
forstår ikke hva som er 
galt.  
 
Informantene forholder 
seg motstridende til 
overgrepshendelser. De 
ugyldiggjør hendelsen 
ved å si at det som har 
skjedd ikke har skjedd. 
Samtidig opplever de at 
noe galt har skjedd. 
Dette danner grunnlag 
for en hemmelighet.  
 
Informantene tenker at 
det er de og ikke 
overgriper som har gjort 
noe galt. Dette vekker 
skyldfølelse. For å 
beskytte seg selv 
glemmes hendelsen. På 
denne måten etableres 
unngåelse. 
 
For å beskytte seg mot at 
andre skal få vite at de 
har gjort noe galt 
forteller informantene 
ingen om hendelsen.  
 
Den forståelse som 
informanten har av 
hendelsen når hendelsen 
skjer blir den gjeldende 
forståelse frem til 
angåelse.  
 
Hendelser som er 
ugyldiggjort og glemt, 
blir verken fortalt videre 
eller anmeldt.  
 
Det er like vanlig å 
glemme overgrepene en 
periode som å huske på 
dem hele tiden.  
 
Blant de som glemmer 
overgrepene en periode 
husker de fleste på dem 
igjen av seg selv.  
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Unngåelse: skyld og skam gjør at en ikke forholder seg til 
overgrepshendelsen 
 

Unngåelse er en reaksjon som oppstår etter at overgrepet har skjedd. Den er knyttet til 

informantenes måte å tenke om overgrepet på i etterkant. Flere informanter forteller at de har 

husket hva som skjedde under overgrep hele tiden, men de har husket dette på en dobbel 

måte. Per forteller hvordan:   
Per sitat 1 

Jeg har vel visst at det har vært der, men jeg har ikke husket det. Å tolke det svaret får du gjøre selv. 
Forskjellen er minimal. Ja jeg har nok visst at det har vært der hele tiden. Jeg har bare, hva kalte jeg det 
for noe, lagt det, skjult det, gjemt det, trykket det vekk. 

 
 Per har hele tiden husket hendelsen med overgrep. Hendelsen er ikke fortrengt. 

Samtidig har han ikke husket det. Det Per her uttrykker er en dobbel erfaring. Det han husker 

er hva som skjedde under overgrep. Derfor sier han at han visste om det. Men selv om han 

husker hendelsen som skjedde, forstod han ikke hendelsen som et seksuelt overgrep. Derfor 

har han på samme tid ikke visst at han var seksuelt misbrukt. I likhet med Ruth manglet Per 

forståelsesrammer for å forstå hendelser som seksuelle overgrep.  

Per forklarer sin unngåelses slik: Jeg gikk jo med den der selvforakten også, at det var 

jo meg, jeg sa jo ikke nei. Når overgrepet skjedde tenkte Per, på samme måte som Ruth at det 

var han som hadde gjort noe galt. Han tok ansvar for hendelsen. Han opplevde seg delaktig 

fordi han ikke sa nei. Dette vekket reaksjoner som skyld og selvforrakt, noe som var svært 

ubehagelig og stressende. Unngåelsen ble etablert for å beskytte seg selv mot slike 

ubehagelige reaksjoner. Ved å unngå situasjoner som vekket minner om selvforrakt og skam, 

forsøkte han å holde disse reaksjonene borte fra bevisstheten.  

Etter overgrepet får ikke Per fred for tanken om at han ikke sa nei til overgriper. Hva 

overgriper gjorde er ikke en del av hans bevissthet. Dette ståsted gjør at Per bare ser en 

forklaring på hvorfor overgrepet skjedde: han sa ikke nei. En tenkning om at en er delaktig i 

noe er en motsetning til at en blir utsatt for noe mot sin vilje. De to måtene å se situasjonen på 

utelukker hverandre. Å oppleve skyld blir derfor en motsetning til å oppleve hendelsen som et 

seksuelt overgrep. Så lenge Per opplever skyld, klarer han ikke å se at hendelsen var et 

seksuelt overgrep.  

Per og de andre informantene klandrer seg selv for at de ”deltok” i situasjonen. Dette 

gjør de fordi de ser bare sin egen rolle i situasjonen. De klandrer seg selv for forhold som at 

de gikk frivillig til det sted hvor overgrep skjedde. De tenker ikke over forskjellen mellom 

hva de visste før overgrepet skjedde og hva de visste etterpå. De klandret seg også fordi de 

ikke kjempet imot (dette tema tas opp i kapittel som heter erkjennelse er en kroppslig prosess) 
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eller fordi de ikke sa nei til overgriper. Unngåelse etableres fordi de utsatte tenker at de har 

skyld i at overgrepet skjedde. Selv om de angrer dypt på at de var på det sted hvor overgrep 

skjedde, kan de ikke endre dette. Den eneste løsning de ser på situasjonen er å unngå det som 

vekker tillive reaksjoner som skyld og skam. Det å unngå å tenke på hva som skjedde er en 

måte Per beskytter seg på. Vi kan si dette er hans overlevedel, for å bruke Ruppert`s begrep. 

Et spørsmål som reiser seg er hvordan vi skal forstå unngåelse av seksuelle overgrep i 

samsvar med Antonovskys teori. Er unngåelse av overgrep en generell mestringsressurs? På 

den ene siden kan det være nærliggende å tenke dette, siden unngåelse hjelper de utsatte til å 

holde borte en ubehagelig spenning. På den andre siden gir unngåelse ingen varig løsning av 

den spenning som de utsatte opplever. I følge Antonovsky er generelle mestringsressurser de 

forhold som medvirker til en varig spenningsreduksjon. Slik jeg ser det er derfor ikke 

unngåelse av traumereaksjonen en generell motstandsressurs. Det å unngå å forholde seg til 

overgrepet gav ikke Per noen varig spenningsreduksjon. Per sier han har visst det var der, selv 

om han trykket det vekk.  

  

I perioden med unngåelse velger informanten å ikke forholde seg til det som har 

skjedd. De unngår å tenke på det, og de unngår å snakke om det. Linda forklarer oss hvorfor.  

Linda opplevde incest hjemme fra hun er 5 år.  
Linda sitat 1 
Hildur:  Var du redd det skulle bli avslørt (Linda: ja) når du var liten. Fordi hva ville skjedd da?  
Linda:  Hva ville skjedd da, jo da ville jo alle visst det.  
Hildur:  Hm.  
Linda:  Hm. Og det er jo vemmelig og hysj hysj og ekkelt at eh det er jo jeg som blir den ekle.  
 

I motsetning til Per opplever ikke Linda skyld for at overgrepene skjedde. Hun vet at 

de skjedde mot hennes vilje. Linda er redd for at andre skal få vite om overgrepene. Hun 

tenker at de vil tenke på samme måte som hun selv tenker: de vil tenke at hun er ekkel. Å 

tenke om seg selv at en er ekkel er en form for skam. Å fortelle andre om overgrep vil derfor 

være en form for devaluering av seg selv. Tankene om hvordan andre vil reagere dersom de 

får vite om overgrep, medvirker til skam (Gilbert, 2002). 

Linda etablerer unngåelse for å beskytte seg mot skam. Hun beskytter seg mot hva 

andre vil tenke om henne, ikke hva hun selv tenker om seg selv. Lindas frykt oppstår fordi 

hun blander sammen det å oppleve noe som ekkelt og det å være en ekkel person. Hun 

blander sammen hva hun opplever (narrativen), med hvem hun er (identitet). Denne 

sammenblandingen skjer fordi hun er barn og fordi hun ikke reflekterer over hva som skjedde.  
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Siden hun ikke forteller andre om overgrep, får hun ikke konstruert narrativ om hendelsen. 

Hun får derfor ikke gitt hendelsen mening. Den forståelse Linda har av hendelsen som barn 

endres ikke selv om Linda blir voksen. Den endres først når Linda reflekterer over hva som 

har skjedd. Prosessen med å reflektere over det som skjedde, gir personer mulighet til å 

vurdere ulike betydninger av en hendelse (Cozolino, 2010).  Dersom Linda som barn hadde 

fortalt om overgrep til voksne, kunne hun kanskje fått hjelp til å vurdere hendelsen på andre 

måter enn at det er hun som er en ekkel person. Det å fortelle andre om seksuelle overgrep 

kan derfor være en generell mestringsressurs, fordi det å få hjelp til å forstå hva som skjedde 

kan redusere stress,  fordi informanten kan da forstå at som barn manglet de ressurser til å 

forhindre overgrepene. De kan derved få hjelp til å legge skyld og skam fra seg.  

Unngåelse av overgrepet er en mestringsmåte som på sikt er uheldig for informantene.  

På den ene siden beskytter unngåelse dem mot å kjenne på vanskelige følelser som skyld og 

skam. På den andre siden medvirker unngåelse til at de ikke forteller andre om overgrepet. De 

utsatte får derved verken reflektert over eller bearbeidet overgrepshendelsen.  

Det er en nyanseforskjell mellom å huske at overgrep har skjedd og det å erkjenne 

overgrepserfaringen. Å huske på at overgrep har skjedd gir i seg selv ingen refleksjon. Det er 

først når en ser på detaljer knyttet til overgrepshendelsen at en kan oppdage nye sider som kan 

gi en endret forståelse. Men en slik prosess er ubehagelig.   

  

Kvalitative funn viser at unngåelse kan vedvare i flere tiår. Det er derfor interessant å 

se hvor lang tid det gikk fra deltakerne opplevde overgrep til de søkte hjelp for dette. 

Analysen viser at det vanligste er at det går mer enn 10 år fra overgrep skjer til den utsatte 

søker hjelp. Blant 167 personer søker 12 prosent hjelp innen et år, 16 prosent søker hjelp 

mellom 1-5 år, 12 prosent søker hjelp mellom 6-10 år og 60 prosent søker først hjelp mer enn 

10 år etter at seksuelle overgrep har skjedd. Det at det gikk mer enn 10 år før 60 prosent av 

utvalget søker hjelp for overgrep kan skyldes at de utsatte var i perioden med unngåelse.  

 Det er nærliggende å tenke at det kan være en sammenheng mellom tidspunkt en søker 

hjelp for overgrep og anmeldelse, fordi de som anmelder er trolig kommet seg ut av perioden 

med unngåelse, slik at de forholder seg til at de har opplevd overgrep. Det er derfor 

interessant å sammenholde funnene som er presentert overfor opp mot funnene rapporten om 

voldtekt i Oslo (presentert side 17). Rapporten viser at 85 prosent anmelder innen et år og kun 

10 prosent venter mer enn 1 år før de anmelder (Sætre & Grytdal, 2011). I min studiegruppe 

er det kun 12 prosent som søker hjelp innen et år, 88 prosent venter mer enn 1 år før de søker 

hjelp. En mulig forklaring til dette kan være at de som blir voldtatt er eldre og at de av den 
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grunn har andre forståelsesrammer om voldtekt. Dette gjør at de 

vet at hendelsen er en voldtekt og at de ikke samtykket frivillig til 

den seksuelle hendelsen. På den andre siden viser denne 

avhandling at Tina og andre unge jenter ikke forstod at de ble 

voldtatt når hendelsen skjedde. Dette kommer jeg tilbake til senere 

i avhandlingen. En annen forklaring kan være at deltakerne i 

rapporten om voldtekt og min studiegruppe er svært ulike. En 

tredje forklaring kan være at tallene foran er et uttrykk for de store 

mørketall som finnes om anmeldelse av seksuelle overgrep.    

 Det kan se ut som at det er vanlige reaksjoner på seksuelle 

overgrep som skyld og skam som medvirker til at overgrepet ikke 

blir anmeldt. Er dette et individuelt eller et kontekstuelt fenomen? 

På den ene siden kan vi si at siden de utsatte ikke forteller andre 

om overgrepet, er dette et individuelt fenomen. På den andre siden 

viser undersøkelsen at følelser som skyld og skam, som er 

relasjonelle reaksjoner, medvirker til at de utsatte lar være å 

fortelle om overgrep. Det at overgrep ikke anmeldes kan derfor 

også være et kontekstuelt fenomen. Er det slik at frykt for 

samfunnets reaksjoner medvirker til at seksuelle overgrep blir 

skjult? Kan det være slik at samfunnets reaksjoner på seksuelle 

overgrep medvirker til at seksuelle overgrep ikke blir anmeldt? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Informantene husker 
overgrepet på en dobbel 
måte. De husker 
hendelsen som skjedde, 
men de forstår ikke 
hendelsen som seksuelt 
misbruk.  
 
Informanter som ikke 
kjempet imot under 
overgrep tar medansvar 
for hendelsen. De er 
usikre på om de er 
delaktige. Det å ikke 
kjempe imot gav følelser 
som skam og skyld. 
 
Å oppleve skam og skyld 
for en hendelse er en 
motsetning til å oppleve 
hendelsen som seksuelle 
overgrep.   
 
Unngåelse etableres 
fordi informantene 
beskytter seg mot skyld 
og skam.  
 
Unngåelse opprettholdes 
fordi informantene 
verken reflekterer over 
hendelsen eller snakker 
med andre om den.   
 
Informantene blander 
sammen å oppleve noe 
ekkelt og å være en ekkel 
person.  
 
Tid fra overgrep til en 
søker hjelp:  
12 prosent <1år,  
16 prosent 1-5 år,  
12 prosent 6-10 år  
og 60 prosent > 10 år. 
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Unngåelse: forestillinger om overgrep står i veien for å forstå at en selv 
ble misbrukt 
 

Hvordan vi kan forstå at utsatte ikke forstår at de utsettes for seksuelle overgrep når 

hendelsen skjer? Dette tema tas opp i dette kapittel. Kapittelet tar også opp forholdet mellom 

unngåelse og helse.  

Tina 16 år gammel, er på veg hjem sent en kveld. En gutt hun har truffet ute samme 

kveld, følger henne hjem. Tina tenker det er trygt å bli fulgt hjem. Gutten blir med inn, om 

natten voldtar han henne. Tina forteller hva som skjedde etterpå:  
Tina sitat 1 

Altså, jeg hadde så mange forestillinger om en overgriper at jeg følte ikke at jeg passet inn i noen 
kategori. At han var en overgriper og jeg var blitt voldtatt egentlig, så derfor så gikk jeg ganske fort i 
den der tankgangen om att det her bare glemmer vi, det her har aldri skjedd, det her var dumt, men sånn 
er det. Men det er jo ikke noe, siden jeg ikke kunne plassere det noen plass. Så ble det bare til at dette 
her bare glemmer vi. Og det gjorde jeg jo, helt til jeg fikk ganske mye, fysiske plager egentlig. Det var 
sånn at jeg glemte hele den helgen, i det hele tatt, ble slettet helt fra minne. Og der var jo klassen, der 
var jo sånn at skolen begynte ikke så lenge etter det her overgrepet. Og jeg hadde jo store problemer på  
skolen med å følge med. Og det at jeg hadde så vondt i kroppen. Eh gikk til lege mye, men de kunne jo 
aldri finne noe. Så det gikk over i en sånn en galskapstilværelse eller hva skal jeg si. Hvor jeg går rundt 
og tror at legen lyver når han sier at jeg ikke er syk. For jeg har jo vondt over alt. Jeg tror at jeg skal dø 
innen kun kort tid. Men legen sier at jeg ikke feiler noe. Så går jeg egentlig blir surrende i en spiral hvor 
jeg egentlig tror de lyver, altså alle lyver til meg. 
 
Det Tina opplever stemmer ikke med hennes forståelse av hva en voldtekt er. Tinas 

etablerte forestillinger om voldtekt og overgripere er at voldtekt er noe som skjer med andre 

personer, ikke henne. Overgripere ser farlige ut, de ser ikke ut som hennes venner. Tina 

forstår ikke at en gutt hun kjenner kan være en voldtektsmann. Hun tenker at en 

voldtektsmann er en som bruker vold for å oppnå sex, og etterpå går han. Han overnatter ikke. 

Tinas etablerte forestillinger om voldtekt og overgripere står i veien for at hun skal forstå 

hendelsen som en voldtekt.  

I likhet med Ruth forstod ikke Tina at hun ble voldtatt når overgrepet skjedde. Tina 

møter da samme utfordring som Ruth: hvordan skal hun forholde seg til en hendelse som hun 

ikke forstår? Tina forholder seg til hendelsen på en dobbel og tvetydig måte. Hun ugyldiggjør 

det som har skjedd ved å fortelle seg selv at hendelsen ikke har skjedd. Samtidig er hun 

oppmerksom på at noe har skjedd, noe hun evaluerer som dumt. Ved å si til seg selv at sånn 

er det lager Tina en aksept av situasjonen som gjør det mulig for henne å gå videre selv om 

hun ikke forstod hva som skjedde. Situasjonen Tina er i gir henne lav begripelighet og en 

svekket opplevelse av sammenheng. Hun velger å glemme hendelsen.  

Tinas kropp husker at noe har skjedd, derfor klarer hun ikke å glemme hendelsen helt. 

Selv om hendelsen er slettet fra bevisstheten, krever hennes fysiske plager en fortelling. Tina 
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strever med å konstruere en fortelling hvor disse hendelsene gir mening? Hun har nå glemt 

hendelsen som skjedde om natten, og kan derfor ikke bruke den i sin fortelling.  

Tina er forvirret i tiden etter voldtekten. Hun har store fysiske plager som hun ikke 

forstår. Hun forstår heller ikke at legen ikke finner noe galt siden hun har så sterke smerter. På 

dette tidspunkt er det ingen sammenheng mellom hendelsen og de fysiske plagene for Tina.  

Smertene er så reelle at hun tenker at legen lyver for henne. Hun blir mistenksom. Den 

forklaring hun finner er at hun trolig skal dø, og at legen ikke vil fortelle henne dette. Dette er 

en forklaring hun slår seg til ro med. Så lenge hun har en forklaring som gir mening søker hun 

ikke etter andre forklaringer. Tina er nå i en situasjon med svekket meningsfullhet. Hun har 

ingen kontroll over situasjon, hun forstår ikke hvem som skal kunne hjelpe henne. Når legen 

ikke kan hjelpe henne med hennes fysiske plager, hvor skal hun da søke hjelp?  

Hvordan kan vi forstå at personer som er 16 år ikke forstår at de ble voldtatt når 

hendelsen skjer. Tina forklarer dette med at det hun opplevde ikke samsvarte med hennes 

forestillinger om voldtekt og overgripere. Forståelsesrammer er noe vi mennesker bruker for å 

forstå hendelser (Bruner, 1999). En etablert forståelsesramme er vanligvis så integrert at 

personen ikke reflekterer over den (Bruner, 1999). Den vil bli behandlet som en sannhet, selv 

om den kanskje er falsk eller mangelfull (ibid).  

Tina har sin forståelsesramme om voldtekt fra media. De voldtekter som blir omtalt 

her er ofte brutale og de skjer i andre byer enn der Tina bor, og på andre steder enn utsattes 

pikerom. Forståelsesrammen Tina har om voldtekt er mangelfull fordi den inkluderer ikke at 

både Tina og personer hun kjenner kan bli voldtatt, voldtekt kan også skje gjennom 

manipulasjon uten bruk av vold og overgripere kan se ut som hennes venner.  

Selv om forståelsesrammer er nødvendig for at vi skal kunne forstå hendelser (Bruner, 

1999), kan etablerte forståelsesrammer stå i veien for andre forståelser. Det var det Tina 

opplevde. Voldtekten hun opplevde samsvarte ikke med hennes forståelsesramme om 

voldtekt. Det var derfor ikke mulig for henne å forstå at hun blir voldtatt. Sett i dette 

perspektivet kan vi si at kunnskaper om hva seksuelle overgrep er, er en generell 

mestringsressurs. Når denne kunnskapen mangler kan dette medvirke til en svekket 

begripelighet og forståelse i situasjonen, og derved en svekket opplevelse av sammenheng.  

Tina opplever dårlig helse i perioden med unngåelse. Hun har sterke smerter, lav 

konsentrasjon, er urolig, isolerer seg. Legen finner ikke noe galt på de undersøkelser han tar. 

Hun har derfor ingen sykdom, ingen diagnose. Dette øker Tinas forvirring og fortvilelse i 

situasjonen. Tinas problemer har en naturlig forklaring, men denne forklaringen har hun ikke 

tilgang til fordi voldtekten er fortrengt. Det er først etter at Tina har husket på denne at hun 
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forstår at smertene i kroppen kan skyldes voldtekt. Situasjonen Tina er i før hun husker 

voldtekten gir ingen mening for henne. Hun forstår ikke hvorfor hun har smerter og har lav 

begripelighet i situasjonen. Hun forstår heller ikke hvordan hun skal løse problemene sine. 

Hun har lav håndterbarhet i situasjonen. Mangel på forståelse og håndterbarhet i situasjonen 

medvirker til at hun mangler kontroll. Situasjonen hun er i gir henne svekket opplevelse av 

sammenheng.   

Informantene beskriver perioden med unngåelse som en periode med dårlig helse. De 

forstår ikke at de utsettes for seksuelle overgrep når overgrepshendelsen skjer. Informantene 

er derfor i en situasjon hvor de har lav begripelighet. Siden informantene heller ikke vet 

hvordan de skal komme seg ut av situasjonen, har de også lav håndterbarhet. Å være i en 

situasjon som en ikke forstår og som en ikke vet hvordan en skal komme seg ut av medvirker 

til at informantene også mangler kontroll over situasjonen. De har derfor også lav 

meningsfullhet. Dette viser at det å bli utsatt for seksuelle overgrep som barn eller dersom en 

mangler kunnskaper om hva seksuelle overgrep er, kan medvirke til at de utsatte får en 

svekket opplevelse av sammenheng.  

Tinas situasjon kan også forstås i lys av Ruppert sin modell. Det traume som de utsatte 

påføres under overgrep blir en hendelse som de utsatte unngår å forholde seg til. 

Overlevedelen holder minner om traumet borte fra bevisstheten. Men de kroppslige 

reaksjonene kan ikke holdes borte. Tina og de andre informantene opplever fysiske reaksjoner 

som de ikke forstår. I samsvar med Ruppert sin modell er det en aktiv overleve del som 

medvirket til at de minner om traumet holdes borte. Resultatet for de utsatte blir, som Tina 

opplever, forvirring og en opplevelse av at noe er galt.   

Undersøkelser viser at det er en sammenheng mellom ikke forklarbare medisinske 

symptomer og traumer (Roelofs & Spinhoven, 2007). Det som med medisinske øyne blir 

forklart som ikke forklarlig, kan finne sin forklaring dersom en legger pasientens livshistorie 

til grunn (Kirkengen, 2000). Når Tina forstod at hun var voldtatt, slapp en spenning taket, og 

hun fikk en forklaring på sine problemer.  

At det å leve i en uavklart situasjon gir stress og dårlig helse avspeiler seg også i de 

kvantitative data. Her svarte deltakerne på spørsmål om virkninger etter overgrep (IES 22R). 

Flere av spørsmålene samsvarer med problemstillinger som Ruth og Tina tar opp i sine 

narrativ. Både Ruth og Tina uttrykker at det som har skjedd har ikke skjedd. Kvantitativt 

resultat viser at 43 prosent svarer at de av og til eller ofte har opplevd overgrepene som 

uvirkelige (se tabell 12).  Når så mange opplever dette som en hyppig reaksjon, må dette ses 

på som en vanlig reaksjon på seksuelle overgrep. Ruth og Tina sier også at de valgte å 
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glemme hendelsen. Kvantitativt resultat viser at 50 prosent svarte at de opplevde dette av og 

til eller ofte. Også dette må ses på som en vanlig reaksjon etter seksuelle overgrep. Ruth og 

Tina valgte å ikke tenke på det som skjedde etter hendelsen. De fortalte heller ingen om 

hendelsen. Også disse reaksjonene må ses på som normale. Hele 76 prosent sa at de av og til 

eller ofte har forsøkt å ikke tenke på det som skjedde og 54 prosent sa at de av og til eller ofte 

forsøkte å ikke snakke om det (se tabell 12). Jeg har tidligere vist at i denne studiegruppen har 

deltakerne en score på 20.1 på indeksen unngåelse, noe som er tegn på at de har høyt nivå av 

virkninger etter overgrep/reaksjoner på PTSD (se side 67). De kvantitative funn kan forstås 

som en støtte til en tenkning om at unngåelse er en vanlig problemstilling hos utsatte.  
Tabell 12. Prosentandeler med ulik grad av symptomer på unngåelse målt med spørsmål fra skalaen IES 
22R: virkninger etter hendelse/reaksjoner på PTSD 
 Ikke i det  

hele tatt 
Sjelden Av og 

til 
Ofte Antall 

Jeg har kjent det som uvirkelig eller som om det ikke 
har skjedd  

40 17 23 20 170 

Jeg har forsøkt å ikke tenke på det som skjedde  16 8 29 47 169 
Jeg har forsøkt å slette det som skjedde fra 
hukommelsen  

36 14 27 23 169 

Jeg har forsøkt ikke å snakke om det  28 18 30 24 169 
 

Det er en viktig forskjell mellom kvalitative og kvantitative funn om unngåelse. Når 

unngåelse blir omtalt i kvalitative funn viser denne tilbake på at informantene ikke forholder 

seg til at de har opplevd seksuelle overgrep: De utsatte unngår å forholde seg til en bestemt 

hendelse: Unngåelse av hendelse. I kvantitativ undersøkelse har trolig de fleste deltakerne 

erkjent at de har opplevd seksuelle overgrep siden de har søkt hjelp for seksuelle overgrep ved 

et støttesenter mot seksuelle overgrep. Når begrepet unngåelse brukes knyttet til de 

kvantitative resultat viser dette til unngåelse av reaksjoner knyttet til en bestemt hendelse: 

Unngåelse av reaksjoner. Unngåelse av reaksjoner er vanlig knyttet traumer, det handler både 

om unngåelse av ubehagelige minner (Ford & Courtis, 2009) og unngåelse av psykologisk 

ubehag (Follette, et al., 2009). Unngåelse er en reaksjon som utvikles i etterkant av en 

situasjon hvor personen opplever seg hjelpesløs (Levine & Kline, 2007; McFarlane & 

Yehuda, 1996/2007).  

 I dette kapittel har jeg vist at unngåelse etableres fordi de utsattes forståelsesrammer er 

mangelfulle i forhold til seksuelle overgrep. Dette kan tyde på at også samfunnets 

forståelsesrammer er mangelfulle i forhold til seksuelle overgrep, fordi personers 

forståelsesrammer er etablert på bakgrunn av samfunnets forståelsesrammer (Bruner, 1999) 

og på samfunnets etablerte mønstre for fortellinger (M. Gergen, 1994). Det kan derfor se ut 

som at samfunnets forståelsesramme om seksuelle overgrep er mangelfull fordi utsatt forstår 
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ikke at de blir voldtatt når hendelsen skjer. Utfyllende kunnskaper 

om hva seksuelle overgrep er kan derfor være en generell 

mestringsressurs i Antonovsky`s forstand fordi den kan medvirke 

til at de som opplever seksuelle overgrep kan få tidligere hjelp til å 

komme ut av sin situasjon med unngåelse av traumet.  

Mary Gergen (1994) hevder at narrativ konstrueres og 

sanksjoneres gjennom dialogiske møter. Narrativ om helse 

konstrueres ofte i dialog med leger. Basert på Tinas narrativ 

dukker et spørsmål opp: er det slik at samfunnets 

forståelsesrammer om helse, som er basert på medisinsk tenkning 

kan stå i veien for en avdekking av helseproblemer som ikke kan 

kategoriseres som sykdom, som for eksempel senskader etter 

traumer som seksuelle overgrep?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Etablerte 
forståelsesrammer om 
seksuelle overgrep stod i 
veien for at de utsatte 
kunne forstå hendelsen 
som overgrep.  
 
Forståelsesrammer som 
kan medvirke til 
unngåelse er:  
1. Seksuelle overgrep 
skjer med andre, ikke 
meg eller noen jeg 
kjenner. 
2. Overgripere bruker 
makt, de er ikke 
hyggelige.  
3. Overgripere ser 
farlige ut, de ser 
annerledes ut enn de jeg 
kjenner.  
 
Informantene forstår 
ikke at deres problemer 
kan være en reaksjon på 
seksuelle overgrep når 
overgrepshendelsen er 
glemt.  
 
Å ikke forstå hva som 
skjer i eget liv medvirker 
til dårlig helse. Å 
oppleve reaksjoner som 
ikke gir mening 
medvirker til at en mister 
opplevelsen av kontroll 
over eget liv. Situasjonen 
er da vanskelig å 
håndtere.  
 
43 prosent opplever at de 
har kjent det som skjer 
som uvirkelig.  
 
50 prosent valgte å 
glemme hendelsen.  
 
76 prosent forsøkte å 
ikke å tenke på det som 
skjedde.  
 
54 prosent forsøkte å 
ikke snakke om det som 
skjedde.  
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Unngåelse: å ikke forholde seg til hendelser som seksuelle overgrep 
 

Flere forhold medvirker til at perioden med unngåelse vedvarer. To mønstre går igjen i 

materialet. Det ene er strategier som informantene velger for å håndtere ubehagelige 

reaksjoner etter overgrep. Det andre er måten informanter blir møtt på i helsevesenet.  

Informantene benytter ulike strategier for å holde borte ubehagelige reaksjoner. En 

strategi er å aktivisere seg selv.  

Per aktiviserer seg selv ved å arbeide.   
Per sitat 2 
 Så (jeg) har egentlig jobbet for å holde meg i live. Resten av livet. Jobb 12 – 20 timer hvert døgn. For å  
 virkelig holde. Det har også gått ut over familie. Så lenge jeg jobber, så slipper jeg å tenke. Når jeg  
 slutta å jobbe, så begynte jeg å tenke. Da var det der, hele tiden. Så det har nok vært der hele tiden. 
 

Når Per er på jobb klarer han å flytte fokus vekk fra seg selv. Denne strategien 

beskytter han mot å kjenne på egne reaksjoner. I samsvar med Franz Ruppert sin modell om 

splittelser ved traumer (se side 37-38), vil Per sin overlevedel hele tiden forsøke å holde 

traumereaksjoner borte fra bevisstheten. På sikt fører denne strategien til et nytt problem: Per 

utvikler arbeidsnarkomani. Livet blir stort sett bestående av jobb. Dette går både utover 

familien og andre sider ved livet. Det å reagere på traumer med unngåelse gir Per en todelt 

opplevelse. På den ene siden blir det mulig å fungere i hverdagen, da overleve delen hjelper 

personen med holde det som trigger traumereaksjoner borte fra bevisstheten. På den andre 

siden medvirker overleve delen til stress fordi Per må hele tiden ha noe som han kan fokusere 

på, for å holde triggere fra traumet borte fra bevisstheten. Dette gjør at han blir utslitt.   

Per flykter fra egne reaksjoner fordi han ikke vet hvordan han skal håndtere dem. Han 

har ikke fortalt noen om overgrep, og han har derfor heller ikke konstruert noen narrativ 

basert på denne erfaringen. Dilemmaet Per opplever er unngåelsens dilemma: han klarer ikke 

fortelle om overgrep fordi han beskytter seg selv mot følelser som skyld og skam, samtidig 

som han må fortelle til andre om overgrep for å få hjelp til å håndtere følelser som skyld og 

skam. Løsningen Per og andre informanter velger er å flykte vekk fra de situasjoner som 

utløser reaksjoner knyttet til overgrep.  

Hos Per dukker minner fra overgrep frem i bevisstheten når han slapper av. Ved å 

holde seg i aktivitet klarer han å holde minnene borte. Unngåelsen av egne kroppslige 

reaksjoner skaper et nytt problem: Per trives svært dårlig med seg selv og det livet han lever.  
Per sitat 3 
 Det var et vanskelig liv som jeg ikke visste hvorfor. Så mye sinne, mye angst, mye frykt. Mye av  
 alt som er negativt. Likte ikke meg selv, likte ikke andre, likte stort sett ingenting. 
 



 88 
 

Per har mange problemer i hverdagen som han ikke forstår hvorfor han har. Han 

forstår ikke på dette tidspunkt at hans problemer kan ha sammenheng med overgrepet. Så 

lenge Per ikke forholder seg til overgrepet er det ikke mulig for han å forstå at hans problemer 

kan være reaksjoner (senskader) etter disse. Situasjonen han er i gir lav begripelighet. Per er 

lite tilfreds med livet sitt, en situasjon som gir lav meningsfullhet. Han forstår ikke hvordan 

han kan endre sin situasjon. Han lever i unngåelsens dilemma i 30 år før han søker hjelp. Han 

er da kommet til et punkt hvor han opplever at han ikke har noe annet valg. Han orker ikke å 

leve det livet han lever lenger. Situasjonen Per er i viser at han har lav opplevelse av 

sammenheng i Antonovsky`s forstand.  

I kvalitativ studie forteller alle informantene at de opplever perioden med unngåelse 

som vanskelig. Dette viser jeg i analysen av intervjuenes plot side 59. Alle plot viser en 

regressiv (nedadgående) periode etter overgrep. Dette tyder på dårlig helse. Det er stor 

variasjon i hvordan den dårlige helsen kommer til uttrykk. I likhet med Per opplevde flere 

informanter hverdagen vanskelig, uten at de så på seg selv som syke. De slet med psykiske 

reaksjoner og følelser som følelser som skyld og skam. Andre informanter slet med 

søvnvansker, smerter i kroppen, konsentrasjonsvansker, indre uro. Dette er eksempler på 

vanlige traumereaksjoner (Levine, 1997). Fordi traume reaksjoner ikke er viljestyrte (ibid), 

var det vanskelig for informantene å håndtere slike reaksjoner. Det kan derfor se ut som at 

traumereaksjoner medvirker til en svekket opplevelse av sammenheng fordi de oppstår 

utenfor personens kontroll noe som gir svekket begripelighet og svekket meningsfullhet. Det 

som skjer utenfor personens kontroll gir også en svekket håndterbarhet.  
 

Flere informanter slet med stress, ubehag og en tilstand med konstant muskelspenning 

i kroppen. Dette er vanlige traumereaksjoner (Levine, 1997). Flere informanter brukte 

rusmidler for å flykte vekk fra det vanskelige. Peter var en av dem.   

Peter starter tidlig med rusmidler. Han forteller om første gang minner fra incest 

dukker opp:    
Peter sitat 1 

Når var det jeg begynte å huske, i (årstall), begynte jeg å (huske). Jeg var sammen med en jente da. Og 
oppi der, oppi det forholdet så begynte jeg å huske detaljer, ansiktet til min far og. Og det, jeg skjønte 
ikke helt hva det var til å begynne med. Prøvde å snakke med (henne om) det, med hun som jeg var 
sammen med da, men hun bare avfeide som sludder. Hun ville ikke høre på det en gang. Og derfor 
forsvant  jeg jo inn i skallet mitt da. Og begynte å ruse meg enda mer.  

  
 Det skjer en delvis angåelse hos Peter allerede når han er 20 år. Han husker da noen 

minner fra overgrep. Minnene er uklare, og han forstår ikke hva de er. Han forstår ikke at 

minnene er fra hendelser med seksuelle overgrep. Peter forsøker å forstå sine minnebilder. 
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Han plasserer minnene i en narrativ hvor han forsøker å finne en mening med dem. Denne 

narrativ forteller han til kjæresten. Kjæresten avviser det han forteller. Dette svekker hans 

interesse for å utforske minnene mer. Peter håndterer situasjonen slik han har håndtert 

overgrepene. Han velger å glemme den.  

 Peter har etablert et mestringsmønster hvor han flykter fra det som er vanskelig. Han 

beskriver stedet han flykter til som å være innenfor et skall. Et skall er noe som beskytter mot 

noe og noe som holder noe sammen. Det Peter holder utenfor skallet er vanskelige følelser. 

Han holder disse borte ved å opprette en fantasiverden innenfor skallet. Så lenge de 

vanskelige følelsene holdes utenfor skallet, blir det mulig å leve i samsvar med sin 

fantasiverden innenfor skallet. Vi kan forstå Peter sitt skall som en beskyttelse mot 

traumedelen, og hans fantasiverden som en del av hans overlevedel i samsvar med Franz 

Ruppert sin modell.   
Peter sitat 2 
  Eh jeg ble mer egentlig distansert i forhold til meg da. Og var det noe som var veldig effektivt på det, så 

var det amfetamin. Da slapp jeg å forholde meg til mine følelser i det hele tatt. Og så har jeg alltid hatt 
en god evne til å leve meg inn i en eller annen form for, helt min egen verden da. Hvor jeg valgte hva 
som skulle være min virkelighet og ikke. Og når ting har blitt vanskelig så har jeg kunnet bare stenge 
helt av eller, på en måte trekke meg ut da. Å ikke være tilstedet i min egen kropp i det hele tatt. 

 
Peter beskytter seg selv ved å ikke kjenne etter i kroppen hvordan han har det. Han har 

lært to strategier som er effektive. Den ene er bruk av rusmidler. Dette er en effektiv måte å 

stenge ute følelser. Peter er bare delvis bevisst på hva han flykter fra. Han er bevisst at han 

flykter fra ubehagelige reaksjoner, men han er ikke bevisst at disse reaksjonene har 

sammenheng med incest. Peter unngår derfor ubevisst å forholde seg til sine incestminner.  

 Den andre strategien var å flykte inn i en fantasiverden. Her hadde han selv kontroll 

over hendelsene, og han kunne velge hvordan virkeligheten skulle være. På denne måten 

mistet han gradvis mer og mer kontakt med både seg selv og verden utenfor. Dette gjør at 

livet blir vanskelig. Peter håndterer situasjoner ved å stenge dem ute, noe som viser han har 

lav håndterbarhet i situasjonene. Han lever mer i en fantasiverden enn i en felles virkelighet, 

noe som viser at han opplever svekket meningsfullhet.  

Strategien med bruk av rusmidler gav informantene en beskyttende effekt mot å bli 

overveldet av egne reaksjoner, samtidig som den førte til nye problemer. Informantene 

forteller om problemer som konflikter, kriminalitet og familievansker. Bruk av rusmidler førte 

også til at det ble vanskeligere å forstå at egne problemer kunne ha sammenheng med 

seksuelle overgrep. Oppmerksomheten ble rettet mot rusen og de problemer som denne 

skapte. Rusens (nytte)funksjon ble gitt liten oppmerksomhet. Dette er naturlig fordi dersom en 

bruker rusmidler for å holde noe borte, har en liten interesse av å reflektere over situasjonen.    



 90 
 

I materialet bruker både menn og kvinner rusmidler for å holde ubehagelige reaksjoner 

borte. Mens kvinnene beskriver sitt rusmisbruk knyttet opp til festing, forteller mennene om 

rusmisbruk som var så omfattende at det medvirket til avhengighet og kriminalitet. Disse 

funnene kan være tilfeldige fordi de bygger på et lavt antall deltakere. Så lenge reaksjoner 

etter seksuelle overgrep varierer stort er det viktig at en bygger kunnskap om reaksjoner etter 

traumer på et større utvalg (McFarlane & Yehuda, 1996/2007).  
 

Det andre mønsteret jeg fant handlet om hvordan informantene ble møtt når de søkte 

hjelp for sine problemer. Det var flere informanter som fortalte at de ikke fikk hjelp til å forstå 

sine problemer når de søkte hjelp innenfor det offentlige hjelpeapparatet.  

Jonas søkte hjelp for sine problemer på et psykiatrisk sykehus.  
Jonas sitat 1 

Helt ærlig så hjalp det meg ingenting, omtrent. Det eneste jeg ble mer bevisst på hva jeg hadde 
gjennomgått. Jeg fikk, jeg husket mer av det jeg hadde gjort, men det hjalp meg ikke å bli kvitt, 
bearbeide sorgene. Før jeg da begynte og faktisk tok kontakt med (navn støttesenteransatt) her.  

 
Jonas opplever at det å snakke om problemene ikke hjelper. Han blir ikke kvitt 

problemene. Istedenfor blir han mer oppmerksom på dem. Jonas opplever at hjelpeapparatet 

ikke forstår hvilken hjelp han trenger. Men forstår han selv hvilken hjelp han trenger?   
Jonas sitat 2 
Hildur:  Fikk du snakket om overgrep når du var innlagt på psykiatrisk avdeling eller snakket du om andre ting i  
 livet ditt. 
Jonas:  Nei. Det var bare om selvmordet, de ville prate om da. De pratet, de visste jo hva som hadde skjedd før, 

for det stod jo i all slags journaler som de har tilgang til. Men det var det var om å gjøre og prate om 
hvorfor jeg ville dø og hvorfor at jeg ikke måtte gjøre det. Det var ikke riktig.  

Hildur:  Sier du nå, nå tolker jeg litt. Sier du nå at du måtte prate om det som de ville du skulle prate om og du  
 ikke fikk prate om det som du ville prate om.  
Jonas:  Ja altså det var vanskelig for meg. På det nivået der, så klarte ikke jeg å si til legen eller sykepleierne. 

Hør her, jeg vil dø fordi jeg har opplevd så mye drit i barndommen. De trodde jeg ville dø, de hadde 
bestemt seg kanskje, ikke vet jeg. At jeg ville dø, at jeg ikke ville leve på grunn av eh rusproblem, på 
grunn av hjemme og diverse. De tolket det sånn, men jeg visste jo, at det var ikke derfor. Det var noe 
annet som lå bak. Men, men jeg klarte ikke å få det frem. 

 
 De ansatte forstår Jonas sine problemer som rusproblem og som suicidalitet. Jonas 

forstår sine problemer annerledes enn de ansatte i psykiatrien. Han understreker at 

problemene ikke er suicidalitet ved måten han uttrykker seg på. Han sier at de ville prate om 

suicidalitet, underforstått at dette var ikke noe ønske fra han selv. Jonas vet at dette ikke er de 

egentlige problemene. Men han klarer ikke selv å sette ord på hva det vanskelige er. Dette kan 

skyldes at hans problem er ugyldiggjort på et tidligere tidspunkt: Jonas anmeldte seksuelle 

overgrep når han var 14 år, men anmeldelsen ble henlagt. Overgrepene ble forstått som 

fantasier. Dette står i Jonas sine papirer. Selv om Jonas har en kjent overgrepshistorie var ikke 
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seksuelle overgrep tema i samtaler med ansatte i helsevesenet, trolig fordi overgrepene var  

ugyldigjort av politiet.  

Jonas sier i sitat 1 at han først ble kvitt problemene etter samtale med ansatte ved et 

støttesenter. Han fikk her hjelp til å se sammenhenger mellom sine problemer og tidligere 

opplevde overgrep. Denne forståelsesrammen (narrativ forståelsesramme) gav han mening. I 

helsevesenet ble Jonas sine problemer forstått som sykdom. Her ble en medisinsk 

forståelsesramme benyttet. Medisinsk forståelsesramme kan usynliggjøre årsaker til hendelser 

fordi medisinske diagnoser bygger på data som er løsrevet fra pasientens kontekst 

(Kirkengen, 2005).  

Seksuelle overgrep er ingen sykdom. Rammeverket leger arbeider ut fra har ingen 

diagnose som heter senskader etter seksuelle overgrep. Senskader etter seksuelle overgrep kan 

derfor ikke diagnostiseres som det de er.  Legene må diagnostisere senskader etter seksuelle 

overgrep som ulike sykdommer. Eksempler på slike diagnoser er presentert i vedlegg 1. På 

den ene siden er en slik diagnostisering medisinsk riktig. På den andre siden kan en slik 

diagnostisering skjule årsaken til pasientens problemer. Diagnosene Jonas fikk medvirket til 

at en ikke forstod at hans problemer var en senskade etter seksuelle overgrep. Perioden med 

unngåelse ble derfor trolig forlenget.  

Per, Peter og Jonas opplever ubehagelige tanker og reaksjoner i hverdagen. Dette er 

normale reaksjoner etter traumer som seksuelle overgrep (Ford & Courtis, 2009). I 

kvantitativt materiale sier 70 prosent av deltakerne at de har tenkt på overgrepet, selv om de 

ikke har villet dette (se tabell 13). 71 prosent sier også at andre ting har stadig fått dem til å 

tenke på overgrepet. Og 61 prosent har holdt seg unna det som påminner overgrepet.  

Per er ofte sint og kronisk anspent. 68 prosent av deltakerne har strevd med at de følte 

seg irritabel og sint (se tabell 13). I likhet med Peter forteller flere informanter at bilder fra 

seksuelle overgrep dukker frem i bevisstheten i perioden med unngåelse. Også dette er en 

vanlig reaksjon, 74 prosent av deltakerne opplever dette.  
Tabell 13. Prosentandeler for ulik hyppighet av symptomer på unngåelse og reaksjoner på PTSD målt 
med spørsmål fra skalaen IES 22R 
Påstander om virkninger etter overgrep  
fra IES-22/Reaksjoner på PTSD 

Ikke i det  
hele tatt 

Sjelden Av og 
til 

Ofte Antall 

Andre ting har stadig fått meg til å tenke på det  13 16 37 34 170 
Jeg har følt meg irritabel og sint  18 14 26 42 170 
Jeg har tenkt på det også når jeg ikke har villet 
det  

17 13 25 45 170 

Jeg har holdt meg unna det som påminner om 
overgrepet  

24 15 27 34 169 

Bildet fra overgrepet har dukket opp i hodet mitt 15 11 35 39 170 
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Informantene opplever problemer i hverdagen som de ikke forstår hvorfor de har. De 

har en indre uro. Tina møter denne uro ved å isolere seg, Per oppsøker aktiviteter. Den 

kvantitative undersøkelsen viser at 55 prosent av deltakerne strever med en følelse av å være 

anspent eller jaget. Både Per og Tina opplever situasjonen som håpløs. Også dette er en vanlig 

reaksjon blant utsatte. 50 prosent forteller at de har en følelse av håpløshet for fremtiden (se 

tabell 14).  

Jonas og andre informanter har tanker om å ta sitt eget liv for å slippe unna det 

vanskelige. Kvantitative funn viser at 20 prosent har hyppig tanker å ta livet sitt (se tabell 14). 

Dette er urovekkende høye tall. Flere studier viser at barn og unge som utsettes for seksuelle 

overgrep oftere forsøker å ta livet sitt enn andre ungdommer (Mossige & Stefansen, 2007).  
Tabell 14. Prosentandeler for ulik hyppighet av psykiske reaksjoner målt med spørsmål fra skalaen SCL-
25  

Psykisk helse   Ikke i det  
hele tatt 

Litt En god del Svært 
mye 

Antall 

Følelse av å være anspent, jaget 13 32 34 21 172 
Følelse av håpløshet med tanke på fremtiden 16 34 27 23 172 
Tanker om å ta ditt liv 53 27 12 8 171 

 

 De utsatte opplever perioden med unngåelse som vanskelig. Ut fra Antonovsky sitt 

perspektiv kan vi si at de utsatte opplever overgrepet som en stressor, det vil si en hendelse 

som setter dem ut av balanse (Antonvsky, 1979). I narrativene kommer denne mangel på 

balanse til uttrykk som ulike former for helseplager. Informantene beskriver både fysiske, 

psykiske og sosiale problemer i perioden med unngåelse. Informantene beskriver at de har 

dårlig helse i perioden med unngåelse.  

Denne avhandling viser at seksuelle overgrep medvirker til ulike former for 

helseplager og reaksjoner som informantene møter med unngåelse. Unngåelsen er en naturlig 

måte for de utsatte å møte situasjonen på fordi de verken forstår hva som skjer eller hvordan 

de skal møte situasjonen. Noen bruker rusmidler for å holde borte reaksjoner fra overgrep. 

Noen velger å ugyldiggjøre og å glemme overgrepshendelsen. Noen søker hjelp i 

helsevesenet, uten å få den hjelp de trenger. Disse funnene vekker både spørsmål og 

refleksjoner.   

Er det slik som dette materialet viser at informantene som søker hjelp i helsevesenet 

får en forlenget periode med unngåelse, fordi deres problemer blir forstått som noe annet enn 

senskader etter traumer? Er det slik at medisinsk tenkning som forståelsesramme ikke tar inn 

pasienters biografi (Getz, Kirkengen, & Ulvestad, 2011)? Hvis så er tilfelle har vi som 

samfunn en viktig utfordring å ta tak i av to grunner. Den ene grunnen er at de som søker 

hjelp på grunn av traumereaksjoner bør få slik hjelp. Den andre grunnen er at dette gjelder en 
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stor gruppe mennesker. Siste prevalensundersøkelse fra Norge 

viser at 15 prosent av jentene og 7 prosent av guttene opplever 

alvorlige seksuelle krenkelser (Mossige & Stefansen, 2007).  

To vanlige strategier informantene bruker for å holde 

borte vanskelige reaksjoner er aktiviteter som er vanlige i vårt 

samfunn: arbeidsnarkomani og bruk av rusmidler. Det kan se ut 

som at disse strategiene medvirker til at perioden med unngåelse 

vedvarer, fordi de i seg selv blir en naturlig forklaring på et 

vanskelig liv.  

 Hvordan skal vi forstå utsatte problemer? Er 

rusproblemer og suicidale tanker definerte problemer i seg selv, 

som en årsak til en vanskelige situasjon – eller skal vi forstå 

dette som reaksjoner på noe som har hendt?   

 Både rusproblemer og suicidale tanker kan ha mange 

årsaker. Denne avhandling viser at en mulig forklaring til slike 

problemer kan være reaksjon på traumer som seksuelle overgrep.  

Kvalitative funnene viser at informanter har ”blitt kvitt” slike 

problemer når de har erkjent seksuelle overgrep. Dette tema tas 

utdypes senere i avhandlingen.    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Informanter velger 
bevisst å holde borte 
ubehagelige reaksjoner. 
Noen oppsøker 
aktiviteter. Andre bruker 
rusmidler.  
 
I perioden etter overgrep 
har informantene mange 
problemer. Det er uklart 
for dem hvorfor de har 
uhelse. De søker hjelp, 
men klarer ikke å sette 
ord på hva problemene 
skyldes.  
 
Møte med helsevesenet 
og medisinsk tenkning 
om seksuelle overgrep 
kan forlenge perioden 
med unngåelse.  
 
70 prosent sier at de har 
tenkt på overgrepet også 
når de ikke har villet 
dette.  
 
71 prosent sier at andre 
ting har stadig fått meg 
til å tenke på overgrepet.  
 
61 prosent har holdt seg 
unna det som påminner 
overgrepet.  
 
 68 prosent opplever at 
de har følt seg irritabel 
og sint.  
 
55 prosent opplever en 
følelse av å være anspent 
eller jaget.   
 
50 prosent forteller at de 
opplevde en følelse av 
håpløshet for fremtiden.  
 
20 prosent har tanker å ta 
livet sitt.  
 



 94 
 

Frykt for overgriper medvirker til unngåelse 
 
Flere informanter forteller at de flytter geografisk i alderen 16-19 år for å komme bort 

fra problemer knyttet til overgrep. Denne strategien virket stikk motsatt av hensikten hos 

flere. Når kontakten med overgriper ble brutt slappet informanten av. Da dukket minner fra 

overgrep frem i bevisstheten. Sammen med minnene kom ubehagelige reaksjoner frem. Hos 

noen informanter kom minner fra overgrep frem i bevisstheten først etter at overgriper var 

død. Det kan se ut som det er en sammenheng mellom frykt for overgriper og unngåelse.   

Alex blir helt satt ut når han treffer på overgriper.  
Alex sitat 1 

Jeg traff han på gata. Så han på gata i (by) for et par år siden. Ble helt paralysert. Visste ikke hva jeg  
skulle gjøre. Ble stående og, ble helt stående stille, helt til han forsvant rundt hjørnet. For jeg visste  
ikke om jeg var. Altså det begynte å blusse opp og brenne inni meg på det spørsmålet om jeg skulle gå  
bort til han, hva jeg skulle si, så ble det sånn brann inni meg. Jeg ble bare stående og brenne opp. Helt 
satt ut. Handlingslammet. Tilbake i gammelt spor da.  

 
Når Alex møter overgriper på gata vet han ikke hva han skal gjøre. Skal han kontakte 

overgriper? Skal han overse han? Alex kommer i en situasjon hvor han blir stående og tenke. 

Han er handlingslammet, blir bare stående. Han opplever frykt og usikkerhet i situasjonen. 

Alex er ikke redd for at overgriper skal ta han. Det han frykter er sine egne reaksjoner som 

oppstår i møtet med overgriper. Alex har erfart at han mister seg selv i slike situasjoner. Han 

blir paralysert og satt ut. Alex opplever en freeze reaksjon. Det er en reaksjon hvor musklene 

kollapser, personen mister energi og personen kan bli stiv av skrekk (Levine, 1997).  

Reaksjonen Alex opplever i møtet med overgriper handler om på ny å komme i en 

situasjon hvor en opplever seg hjelpesløs. Det kan være en opplevelse av noe som har skjedd 

tidligere (van der Kolk, 1996/2007a). ”Trauma happens when any experience stuns us like a 

bolt out of the blue, it overwhelms us, leaving us altered and disconnected from our bodies” 

(Levine & Kline, 2007, p. 4). Levine hevder videre at det å miste kontakten med seg selv er et 

viktig tegn på traumer, og at slike reaksjoner ikke vil gå vekk før en har bearbeidet traumet 

(Levine, 1997). Alex sin reaksjon med å miste seg selv og bli helt satt ut kan være et uttrykk 

for noe kroppen husker noe Alex må beskytte seg mot, for eksempel dissosiert materiale.  

Alex sin reaksjon forteller noe om maktforholdet slik Alex opplever det. Alex 

uttrykker dette metaforisk: han blir stående og brenne opp. Når noe er brent opp er ingenting 

tilbake. Dette kan forstås slik at i relasjonen mellom dem forsvinner Alex, bare overgriper blir 

stående tilbake. 
Alex sitat 2 

Han har en ekstrem makt over meg enda. Men nå er jeg i det sporet at hvis jeg traff han i dag så hadde 
jeg heller ikke turt å gå bort til han for jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg blir helt stum. Satt ut. Det er vel 
fordi det er det jeg har lært av han. Å holde kjeft.  
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Alex blir stum i møtet med overgriper. Derfor fortalte han ingen om overgrepene. Så 

lenge han ikke klarer å snakke om overgrepene får han heller ikke erkjent hva som har skjedd. 

Alex opplever lav håndterbarhet i situasjonen. Han blir helt satt ut, han mister seg selv. Dette 

medvirker også til at han mangler kontroll over situasjonen, noe som også gir han lav 

meningsfullhet. Situasjonen Alex befinner seg i skaper stress, og han opplever en svekket 

opplevelse av sammenheng.   

Å reagere med handlingslammelse er en kjent stressreaksjon kalt freeze reaksjon 

(Währborg, 2003). Reaksjonen oppstår i forkant av en trussel, og individet opplever seg 

paralysert. Personen kjenner seg våken og klar for å kjempe samtidig som kroppen er i en 

passiv tilstand. Andre utsatte, i likhet med Alex, mister kontakten med omgivelsene eller 

mister kontakten med seg selv i møter med overgriper.  

Noen informanter frykter at overgriper skal ta dem fysisk. Dette gjelder kvinner og 

barn. Voksne menn har ikke slik frykt. De frykter mer for egne ubehagelige reaksjoner som 

oppstår i møtet med overgriper.  

Informanter som blir paralysert i møte med overgriper, vil naturlig nok unngå slike 

situasjoner. Derfor velger de ofte å ikke fortelle om overgrep, verken til andre eller politiet. 

Møtet med overgriper kan i slike situasjoner trigge utsattes traumereaksjoner. Personer som 

opplever frykt for overgriper, der denne frykten er knyttet til egne traumereaksjoner er mindre 

rustet til å møte belastende situasjoner. Frykt for overgriper kan derfor medvirke til at 

overgrep i mindre grad blir anmeldt. I slike tilfeller handler det å ikke anmelde om at den 

utsatte har behov for å beskytte seg selv, ikke beskytte overgriper.  

Dersom en skal hjelpe personer til å løse opp sine fastlåste traumereaksjoner må en 

hjelpe dem med å møte frykten som er knyttet til situasjonen (Levine, 2010). Det kan derfor 

se ut som at det å få hjelp til å bearbeide sine reaksjoner etter seksuelle overgrep er en viktig 

generell mestringsressurs i Antonovsky`s forstand.  

I kvantitativ undersøkelse undersøkte jeg hvor mange utsatte som er redd for 

overgriper. Her svarte 47 prosent sa at de var redd for å møte på overgriper og 51 prosent sa at 

de unngikk steder hvor de kunne møte på overgriper (N=172). Det var ingen forskjell mellom 

anmelder og ikke anmelder når det gjaldt frykt for overgriper. Kvinner var reddere for å møte 

på overgriper enn menn. 62 prosent av kvinnene og 18 prosent av mennene oppgir at de er 

redd for å møte på overgriper (statistisk signifikant, p< 0.001). Dette betyr at det er sannsynlig 

at kvinner er reddere for overgriper enn menn er.   
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I kvantitativ undersøkelse spurte jeg også deltakerne om hvordan overgriper oppnådde 

kontroll under overgrep. Kunne dette ha betydning for anmeldelse? De vanligste måtene 

overgriper oppnådde kontroll på var gjennom tillit, gjennom å manipulere og lure de utsatte 

eller gi dem goder. Bruk av makt og trusler var minst vanlig (se tabell 15).   
Tabell 15. Prosentandeler som har anmeldt overgriper for de ulike man rapporterer om at overgriper tok 
kontroll på. Merk at spørsmål stilles separat for ulike muligheter og at man kan svare på mer enn en 
måte. Totalt antall personer 172 
Overgripers måte å oppnå kontroll 
på 

Prosent som har 
svart ja på dette 

spørsmålet  

Prosent som har 
anmeldt 

overgriper  

Antall som har svart 
ja på dette 
spørsmålet 

Jeg hadde tillit til den som krenka meg 70 45 121 

Jeg ble lurt, som barn gjør man som 
den voksne sier, overgriper lot som om 
det var normalt 

54 45 93 

Jeg fikk oppmerksomhet og omsorg 
hos overgriper 

49 42 84 

Jeg ble manipulert ved at jeg opplevde 
at overgrepene var min feil 

36 44 62 

Jeg ble manipulert til å synes synd på 
den som krenka meg 

31 40 53 

Jeg fikk penger og gaver hos den som 
krenka meg 

30 61 51 
 

Jeg ble tatt med på reiser og aktiviteter 
av den som krenka meg 

24 59 41 

Jeg ble holdt fast, jeg ble overfalt, det 
ble utøvd vold 

37 46 63 

Det ble truet med å skade meg/andre 
dersom jeg sa fra 

23 49 39 

Jeg ble truet med å bli sendt avvist, 
sendt på barnehjem 

15 50 26 

Noen gav meg alkohol, narkotika eller 
tabletter 

15 52 25 

 
Blant de som fikk penger og gaver hos overgriper eller ble tatt med på reiser 

aktiviteter var det ca 20 prosentpoeng flere som anmeldte overgriper enn de som ikke 

anmeldte. Blant de som mottok penger og gaver anmeldte 61 prosent (statistisk signifikant, p< 

0.01), blant de som ble tatt med på reiser anmeldte 59 prosent (statistisk signifikant, p< 0.05). 

En forklaring på dette kan være at disse personene har konkrete hendelser de kan bruke i sin 

bevisførsel. En annen forklaring kan være at reiser og gaver er forhold som ikke involverer 

den utsattes selvfølelse og identitet på samme måte som trusler og manipulasjon, og at de av 

den grunn kan være enklere å anmelde.  

Blant de som fikk oppmerksomhet og omsorg, og de som syntes synd på overgriper 

var det rundt 20 prosentpoeng færre som ikke anmeldte enn de som anmeldte. Dette funn 

samsvarer med funn som viser at forhold som skyld og skam kan medvirke til at en ikke 

forstår hendelsen som seksuelle overgrep. For de andre områdene var det kun mindre 

forskjeller mellom anmelder og ikke anmelder når det gjaldt måten overgriper tok kontroll på. 
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I kvantitativ studie spurte jeg deltakerne om hvor mange 

overgripere de hadde opplevd. Blant 173 personer har 44 prosent 

opplevd en overgriper, 32 prosent har opplevd 2-3 overgripere og 

23 prosent har opplevd mer enn 3 overgripere. Jeg undersøkte også 

om det var noen sammenheng mellom antall overgripere og 

anmeldelse, men fant ingen slik sammenheng.   

Jeg undersøkte også om det var en sammenheng mellom 

antall overgrep og anmeldelse. Antall overgrep studiegruppen har 

opplevd er presentert side 69.  Blant de som har opplevd et 

overgrep anmelder 48 prosent. Blant de som har opplevd mellom 

to til ti overgrep anmelder 35 prosent og blant de som har opplevd 

mer enn ti overgrep anmelder 47 prosent. Jeg fant derfor ingen 

sammenheng mellom antall overgrep og anmeldelse.  

Jeg spurte også deltakerne om hvilket kjønn overgriper 

hadde (N=172). Her svarte 87 prosent en mannlig overgriper, 2 

prosent en kvinnelig overgriper og 11 prosent svarte at de hadde 

opplevd både mannlig og kvinnelig overgriper. Med et så lavt 

antall kvinnelige overgripere gav det ingen mening å se om det er 

sammenheng mellom kjønn på overgriper og anmeldelse.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Reaksjoner fra overgrep 
dukket frem når 
informanter flytter bort 
geografisk.  
 
Kvinner frykter at 
overgriper skal ta dem, 
menn frykter egne 
ubehagelige reaksjoner i 
møte med overgriper. 
 
Utsatte som frykter 
overgriper forteller 
verken terapeuter eller 
politi om overgrepene.  
 
44 prosent opplevde en 
overgriper, 32 prosent 
opplevde 2-3 
overgripere, 
 23 prosent opplevd mer 
enn 3 overgripere. 
 
86 prosent opplevde en 
mannlig overgriper, 3 
prosent opplevde en 
kvinnelig overgriper, 11 
prosent opplevde både 
mannlig og kvinnelig 
overgriper. 
 
Overgriper oppnår 
kontroll over utsatte 
gjennom tillit, ved å 
manipulere og lure, og 
ved å gi dem goder. 
Trusler og vold brukes 
også. 
 
De som fikk penger og 
gaver anmeldte i større 
grad. De som ble tatt 
med på reiser og 
aktiviteter anmeldte i 
større grad.   
 
56 prosent var redd for å 
møte på overgriper. 
53 prosent unngikk 
steder hvor de kunne 
møte på overgriper.  
 
62 prosent av kvinnene 
og 18 prosent av 
mennene er redd for å 
møte på overgriper.  
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Angåelse er dramatiske hendelser 
 
 Informantene beskriver angåelse som et vendepunkt i livet. Hos noen skjer angåelse 

som en gradvis prosess. Hos andre kommer angåelse som en livskrise. Angåelse kunne være 

dramatisk for informantene. Livskrisen bygget seg ofte opp over tid. Flere menn sa at de stod 

ved et veiskille som handlet om liv eller død: enten tok de livet sitt eller så søkte de hjelp. De 

så ingen andre løsninger. Noen av mennene var på det tidspunkt klar over at deres problemer 

hadde en sammenheng med opplevde seksuelle overgrep, men ikke på hvilken måte. Kvinner 

beskrev situasjonen annerledes. Hos dem ble angåelse i seg selv en livskrise.  

 Tina opplever angåelse som en dramatisk hendelse.  
Tina sitat 2 
 Sånn sett så, etter en to tre måneder så. Jeg sov jo heller ikke i den perioden. I løpet av de måneder 
 som gikk, så var jeg jo veldig lite på rommet og sånn. Men jeg forstod ikke hvorfor. Jeg satte meg alltid  
 ute på en sånn liten altan, skulle jeg til å si. Og mor og de drev og spurte hvorfor jeg satt der ute. Men 
 jeg forstod jo ikke det selv heller egentlig. Men jeg bodde jo ute på den altanen. Jeg sov der ute. Og 
 satt og sov fordi der er ikke plass å ligge en gang. Jeg bodde jo ute på den altanen, og der satt jeg ute og 

røykte som en svamp, og bare gjorde ingenting egentlig.  
 

Tina er forvirret, hun forstår ikke hva som skjer i livet sitt. Hun har endret seg på flere 

måter. Hun sover ikke lenger om natten. Og hun isolerer seg. Hun går ikke lenger ut med 

venner. Hun sitter ikke lenger på rommet sitt, hun sitter ute på en altan. Hun sover ute. Tina 

trives ikke lenger på rommet sitt. Hun forstår ikke på dette tidspunkt at det å være på eget rom 

vekker ubehagelige minner. Verken Tina eller hennes mor forstår endringene i Tinas liv. Tina 

er også her i en situasjon med lav begripelighet fordi hennes reaksjoner gir ingen mening for 

henne. En dag Tina er på altanen hallusinerer hun. Hun roper på sin mor. De snakker sammen 

og moren begynner å spørre Tina ut.   
Tina sitat 3 

Og etter en stund så presset vel moren min meg mye og sa at hun visste at noe hadde skjedd den ene 
kvelden, men at hun ikke visste hva det var at jeg fikk fortelle det egentlig. Og da husket jeg fremdeles 
ikke hva det var for noe. Men hun presset meg hvert fall ganske mye, og til slutt så bare ramla, ramle 
det ut: jeg har blitt voldtatt. Og så fikk jeg jo ikke sagt noe mer. For at da når den eh når jeg hadde 
erkjent det på en måte så, da ble det så mye at da var det akkurat sånn at hele piffen ramla ut, skulle jeg 
til å si.  

 
Tinas mor forstår at noe er galt i Tinas liv. Hun setter Tinas reaksjoner sammen med at 

noe kan ha skjedd den bestemte kvelden. Moren presser Tina til å fortelle hva som skjedde. 

Først da klarer Tina å si at hun ble voldtatt. Tina klarer ikke av seg selv å sette sammen 

hendelsene den bestemte natten med de forandringer som hadde skjedd i hennes liv. Det er 

først når hendelsene settes sammen til en narrativ av Tinas mor, at Tina forstår at hun ble 

voldtatt. Angåelse skjer når Tina sier høyt at hun ble voldtatt. Etter dette slipper en spenning 

hun har gått og båret på taket. Denne kroppslige reaksjonen forstår hun som en bekreftelse på 
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at det hun sa høyt var sant. Angåelse er derfor en kroppslig reaksjon, noe faller på plass. Tina 

får nå en ny forståelsesramme som hun kunne plassere de uklare hendelsene innenfor. Hun 

forstår nå at helseplagene og de mange uforståelige hendelsene i hennes liv kan ha 

sammenheng med voldtekten. Angåelse av voldtekt gir Tina en situasjon med økt 

begripelighet og økt håndterbarhet i Antonovsky`s forstand.  

  Før angåelse hadde Tina glemt hendelsen den bestemte kvelden. Tinas kropp husket 

at noe skjedde den bestemte kvelden, men selve hendelsen var glemt. Det å kun huske deler 

av en hendelse kan forstås som en dissosiativ reaksjon. Dissosiasjon er forklart side 38. Det 

dissosiative minnet Tina har, er ubehag og motstand mot å være på eget rom. Før angåelse av 

voldtekt var det ikke mulig for Tina å forstå minnet helhetlig, fordi selve handlingen var 

glemt. Derfor kunne hun ikke konstruere narrativ basert på denne hendelsen. Det er først når 

Tinas mor spør hva som skjedde at Tina husker på kvelden slik at hun kan bruke erfaringen i 

en narrativ.    

Tina har mange helseplager før angåelse. Hun sliter med søvnvansker, smerter, 

konsentrasjonsvansker, og hun isolerer seg. Hun er forvirret og forstår ikke hva som skjer. 

Hun mangler en mening med det som skjer i livet hennes. Hun er så psykisk presset at hun 

hallusinerer. Tina er i en livskrise. Denne oppleves dramatisk for henne. Når hun forstår at 

hennes problemer kan ha sammenheng med voldtekt opplever hun en lettelse. Hos Tina skjer 

angåelse mens hun er i en livskrise og den utløser en lettelse.  

Tinas angåelse skjer når hun sammen med moren konstruerer en narrativ om 

hendelsen den kvelden. Det å konstruere narrativ om hendelser kan være er et eksempel på det 

som Antonovsky kaller for en generell motstandsressurs (Antonovsky, 2000). Det er en 

generell motstandsressurs fordi når en forstår hva som har skjedd, slipper det uklare og den 

spenning det har medført taket. Først når Tina har fått konstruert en narrativ basert på hva 

som skjedde den kvelden skjedde en kroppslig endring. Før Tina har konstruert narrativ 

omhendelsen får hun ikke gitt den mening. Det å fortelle om seksuelle overgrep er en generell 

motstandsressurs i de tilfeller hvor dette medfører lettelse og ny innsikt. Men ikke alle utsatte 

opplever at det å fortelle om seksuelle overgrep er noe som reduserer stress. Andre utsatte 

opplever en motsatt reaksjon, at stresset øker. Jeg tar opp dette senere i avhandlingen.  

Det kan være vanskelig for informantene å konstruere narrativ om hendelser som 

seksuelle overgrep av flere grunner. En grunn er at de som Tina kan ha glemt selve hendelsen. 

En annen grunn kan være at de ikke vet hvordan den person de forteller om hendelsen til vil 

reagere. Jeg har tidligere vist at Peter ble avvist når han forteller sin kjæreste om minner fra 

overgrep (se Peter sitat 1 side 88). Å fortelle andre om seksuelle overgrep er derfor en 
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handling som både kan medvirke til unngåelse og til angåelse. Hvordan andre reagerer på det 

som fortelles kan derfor ha betydning for utsattes helse. Dette tema kommer jeg tilbake til 

senere i avhandlingen.  

 

For Peter var angåelse en dramatisk hendelse. Han er ung, han ruser seg og han er i 

kontakt med hjelpeapparatet for rusmisbruk.   
Peter sitat 3 
  Jeg kom i kontakt med PUT (psykiatrisk ungdomsteam), eller med fastlegen min og fortalte. For da  
 hadde jeg så mye tanker rundt i hodet mitt at jeg fikk nesten ikke sove, og når det hadde pågått lenge da.  
 Kom meg på PUT, fikk hjelp, begynte med medisin, innsovningsmedisin og gikk på PUT 2 ganger  
 i uken, ganske lenge. Men fortsatte allikevel å bruke amfetamin i helgene. Ehm, ehm hm og så den  
 runden der ble ikke avsluttet skikkelig. Jeg hadde det egentlig bedre, bare funnet en ny måte, nye  
 teknikker altså, å overleve på. Litt mer innsikt, så jeg kunne bare fortsette med det løpet uten å kjenne  
 på så veldig mye.  
 

Peter har det vanskelig og oppsøker derfor hjelp. Hans problemer er søvnvansker og 

ubehagelige tanker. Kontakten med hjelpeapparatet gjør at livet blir bedre fordi han oppnår 

noe innsikt. Hans situasjon er nå mer håndterbar, men problemene hans er fortsatt ikke løste. 

Han ruser seg for å holde borte ubehagelige reaksjoner. Peter har i denne perioden liten 

kontakt med sine kroppslige reaksjoner. Han har ingen innsikt i at hans reaksjoner kan ha 

sammenheng med seksuelle overgrep. Overgrepene er fortrengt fra hans bevissthet. Peter er i 

en situasjon med lav begripelighet.  

I intervjuet forteller Peter hvordan han mistet meningen med livet. Han så bare to 

løsninger på situasjonen. En var å ta livet sitt. Den andre var å hjelpe seg selv på en seriøs 

måte. Han forstår at det livet han lever ikke kan fortsette. Etter en tid skjer et dramatisk 

vendepunkt. Han forsøker å ta livet sitt og overlever. Da bestemmer han seg for å søke hjelp 

på ny. Han forstår at han må slutte med rusmidler for å komme ut av den vanskelige 

situasjonen. Han søker seg derfor inn på en institusjon for å få hjelp med sitt rusproblem.  
Peter sitat 4 

Det var intens jobbing med å, jeg var bunnseriøs altså, i fra starten av. Dette her skal jeg gi en ordentlig 
sjanse, ellers er det ikke noe vits i å leve liksom. (Forteller om suicidalforsøket). Så fant jeg ut ok, da 
kom jeg meg på sosialkontoret og tok et grep, og siden det så har jeg vært nykter da.  
 
Peter er nå motivert for å ta imot hjelp. Denne motivasjon kommer når han overlever 

suicidalforsøket, noe som viser hvor vanskelig det var for han å søke hjelp. På det tidspunkt 

han søker hjelp forstår han ikke at hans problemer kan være reaksjoner på incest. Denne 

innsikten kommer senere. Noe er likevel endret i Peter sitt liv. Han er nå bestemt på at han vil 

hjelpe seg selv. Han er nå motivert for å jobbe med seg selv, noe han understreket med ordet 

bunnseriøs. Peter er nå i en situasjon med økt meningsfullhet fordi han gjør noe med sin egen 

situasjon. Han forteller fra første tiden på institusjon.  
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Peter sitat 5 
Det første jeg gjorde når jeg kom dit det var bare å, jeg gråt og gråt og gråt hele tiden. Så det var, og da 
begynte det også etter en, jeg vet ikke hvor lenge jeg hadde vært der, etter 1.5 mnd så begynte jeg å 
snakke om de bildene som jeg husket da. Men da skulle jeg ut og reise (sted). Kom tilbake så tok det litt 
tid igjen, før jeg begynte å åpne meg opp igjen og fikk tak i ting og klarte å snakke om det. Og det fikk 
jeg tak i først masse gråt og var det både sinne som jeg gråt og jeg skjønte ikke helt hva det var for noe. 
Så jeg gråt jeg fikk det ut hvertfall. Så begynte jeg å få tak i sinne mitt rundt det med fatteren.  
 

 Peter har sterke kroppslige reaksjoner den første tiden på institusjon. Han gråter, han 

har minnebilder, og han er sint. Han går i terapi, men det er fortsatt uklart for han selv hvorfor 

livet er så vanskelig. Etter flere måneder begynner han å sette sammen sine reaksjoner til en 

narrativ: han har minnebilder hvor faren er med og han er sint på faren. Men situasjonen er 

fortsatt svært vanskelig. Peter opplever i likhet med andre informanter at angåelse kan være 

en gradvis prosess, og at selv om han forstår at hans reaksjoner kan ha sammenheng med 

incest, så forstår han forstår han bare delvis på hvilken måte.   
Peter sitat 6 

Det var fryktelig vanskelig. Og da gjorde jeg andre ting for å få fokuset vekk i fra smerten min da. Så 
jeg lot være å betale husleie i ettervernsboligen som jeg var og fikk det å bekymre meg over istedenfor 
da. For å få fokuset vekk. Og så ble det jo snakk om det i grupper og sånn, og så fikk jeg ryddet opp i 
det. Og så kom jeg frem til hva som egentlig var problemet da (ler). Og det var alle disse bildene som 
var jævlig ubehagelige som jeg ville ha vekk.  

 
Det var så vanskelig for Peter å forholde seg til de ubehagelige reaksjonene at han 

skaper et problem for å rette oppmerksomheten bort fra han selv. Dette er et kjent mønster for 

han. Han har tidligere fortalt om bruk av rusmidler, om en fantasiverden for å slippe å 

forholde seg til egne ubehagelige reaksjoner. I intervjuet forteller Peter flere narrativ om 

hvordan han medvirket til konflikter og problemer for seg selv. Disse strategiene gjorde at 

han klarte å flytte fokus vekk fra seg selv. Han endret sin persepsjon, for på den måten å klare 

å leve med det vanskelige. Vi endrer vår persepsjon for å mestre hverdagen av tre grunner: 1) 

for å unngå noe ubehagelig, 2) når noe vekker behov som ikke kan møtes og 3) når 

kroppsreaksjoner er i konflikt med innlærte overbevisninger (Kepner, 1987/2008). Peter 

endrer også sin persepsjon fordi han ikke klarte å løse sine problemer. Han hadde derfor også 

behov som han ikke klarte å møte.  

Den endring som medvirker til angåelse skjer når han deltar i gruppeterapi. 

Gruppedeltakerne gjør Peter oppmerksom på hva han holder på med. I likhet med Tina får 

Peter hjelp fra andre til å konstruere narrativ om sitt liv. Det at andre hjelper de utsatte med å 

konstruere narrativ basert på hendelser fra utsattes liv er en generell mestringsressurs i 

Antonovsky`s forstand. Denne avhandling viser at det er nyttig for de utsatte å fortelle andre 

om seksuelle overgrep, fordi de da får hjelp til å se på det som har skjedd med nye øyne. 

Gruppeterapien gjør at Peter klarer å se seg selv på en ny måte. Han forstår at han har unngått 
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å møte egne kroppslige reaksjoner. Angåelse skjer når Peter får innsikt i egne 

reaksjonsmønstre. Han forstår da at minnebildene handler om incest. Denne innsikten øker 

hans håndterbarhet av situasjonen. Han forstår nå hva han trenger hjelp til og begynner i 

terapi ved et støttesenter mot seksuelle overgrep. 

 I ettertid ser Peter at angåelse handler om å ta sine reaksjoner på alvor. Han forstår at 

skal han vite hva han vil og hva som gir mening i livet for han, må han være tilstede i sin 

egen kropp. Prosessen fra unngåelse til angåelse handler derfor om å forholde seg til egne 

reaksjoner. Jeg har gjennom narrativene til Tina og Peter vist hvor vanskelig angåelse kan 

være for informantene. Traumer som seksuelle overgrep er vonde erfaringer. For å beskytte 

seg mot å kjenne på den vonde erfaringen splitter personen minnet om hendelsen. Dette har 

jeg omtalt som dissosiasjon side 38 og vist gjennom modell 3 side 37. Franz Ruppert bruker 

begrepene traumedeler, overlevedeler og sunne del når han forklarer denne splittelsen. 

Overlevedeler og de sunne delene vil følge samme utvikling som personen har. Traumedelen 

derimot vil forbli på det utviklingsnivå som personen hadde når traumet skjedde. Dette 

skyldes at traumedelen ikke er en del av personens bevissthet etter traumet (Ruppert, 2011).  

Peter og andre informanter som ble utsatt for seksuelle overgrep som barn, kan derfor ha en 

forståelse av traumehendelsen som samsvarer med den alder de hadde når traumet skjedde. 

Dette kan være en forklaring på at informantene som voksne har store vansker med å forstå at 

deres reaksjoner kan skyldes seksuelle overgrep.    

Informantene forteller om ulike helseplager i perioden med unngåelse og ved angåelse. 

Flere av disse helseplagene har jeg målt i kvantitativt utvalg (N=170). Resultater som er målt 

med skalaen SCL-25 er merket med 1 og de resultater som er målt med skalaen IES 22R er 

merket med 2.  

Tina og Peter forteller i likhet med andre informanter om søvnvansker. I følge Peter 

Levine er søvnvansker en ikke viljestyrt traumereaksjon som kan skyldes anspenthet (Levine, 

2010). Dette er en vanlig reaksjon blant utsatte. Det kvantitative materialet viser at 51 

prosent1 svarer at de har en god del eller svært mye søvnvansker. Videre svarer 67 prosent2 at 

de av og til eller ofte sover urolig og våkner om natten. Andelen som av og til eller ofte har 

vansker med å falle i søvn er 62 prosent2 .    

Tina og flere andre informanter forteller at de etter overgrep gradvis blir apatiske og 

uten interesse for noe. En slik reaksjon kan være en reaksjon på det å oppleve seg hjelpesløs 

under traume (Levine, 2010). Informantene sa også at de isolerte seg og var ensomme. Den 

kvantitative analysen viser at 48 prosent1 sa de følte seg ensomme en god del og svært mye, 

noe som tyder på at også dette er en vanlig reaksjon. Per og andre mannlige informanter sa at 
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de opplevde liten mening i hverdagen. Den kvantitative analysen 

viser at dette er et problem hos flere utsatte fordi 23 prosent1 svarte 

at de ofte var uten interesse for noe en god del eller svært mye.  

Tina og Peter forteller om konsentrasjonsvansker, noe som 

skaper problemer i forhold til skole, jobb, følge med på tv osv. 

Konsentrasjonsvansker kan ha sammenheng med anspenthet og 

tankekjør (van der Kolk & McFarlane, 1996/2007; Levine, 2010). 

Kvantitative funn viser at hele 80 prosent2 har hatt vansker med å 

konsentrere seg av og til eller ofte. Dette kan tyde på at 

konsentrasjonsvansker er en vanlig senskade etter seksuelle 

overgrep.  

 I dette kapittel beskrives hvor vanskelig angåelse kan være 

for informantene. Jeg viser også hvordan dårlig helse kan komme 

til uttrykk både i perioden med unngåelse og i perioden med 

angåelse. Denne avhandling viser at informantene forteller om 

dårligst helse i perioden med unngåelse, og at angåelse er et 

vendepunkt hvor helsen snur til det bedre. Dette skyldes at angåelse 

handler om at informantene forstår at deres reaksjoner kan ha 

sammenheng med seksuelle overgrep. Deres helseplager får derved 

en naturlig forklaring. Denne innsikten gir informantene en 

situasjon hvor de opplever en økt opplevelse av sammenheng. 

Samtidig viser avhandlingen at de utsatte fortsatt strever med 

helseplager etter angåelse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Angåelse skjer når 
informantene forstår at 
de er blitt seksuelt 
misbrukt.  
 
Informanten har dårlig 
helse før angåelse. De 
har mange problemer 
som de ikke forstår 
hvorfor de har.  
 
Angåelse skjer som følge 
av en livskrise.  
 
Informanter får hjelp av 
andre til å sette sammen 
hendelser i livet. De får 
en forståelsesramme til 
sine problemer som gir 
mening.  
 
Ved angåelse gir 
informanten slipp på en 
spenning. Denne 
reaksjon forstås som en 
bekreftelse på at en har 
opplevd seksuelle 
overgrep.  
 
Ved angåelse forholder 
informantene seg til sine 
kroppslige reaksjoner. 
 
Angåelse er kroppslig 
innsikt. Den nye 
forståelsen kan ikke 
gjøres om.  
 
Angåelse er et 
vendepunkt hvor livet 
snur til det bedre.   
 
51 prosent har store 
søvnvansker. 
 
66 prosent sover urolig 
og våkner om natten. 
 
62 prosent har vansker 
med å falle i søvn.  
 
80 prosent opplever 
konsentrasjonsvansker.  
 
48 prosent er ensomme. 
 
23 prosent er ofte uten 
interesse for noe.  
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Angåelse skjer når problemer forstås som normale reaksjoner på 
seksuelle overgrep 
 

Materialet viser at selv om informantene forteller andre at seksuelle overgrep har 

skjedd, kan de fortsatt bli værende i perioden med unngåelse.  

Sissel har et vanskelig liv. Hun søker hjelp for seksuelle overgrep hos en psykolog. 

Fremgangen skjer langsomt. Sissel har alvorlige psykiske problemer, og hennes psykolog 

vurderer innleggelse på en psykiatrisk institusjon. Sissel skifter terapeut. Da skjer en endring:  
Sissel sitat 1 
 Og det var først da jeg forstod at mine reaksjoner var normale. At jeg ikke var syk eller, ja. Hun  

psykologen på poliklinikken, hun snakket jo om personlighetsforstyrrelse. Mens når jeg kom her 
(støttesenter mot seksuelle overgrep), så var det plutselig normalt å reagere med selvskading, normalt å 
ha selvmordstanker, normalt å ha depresjon  liksom. Jeg fikk høre at det var normale reaksjoner på en 
unormal ting som var blitt gjort mot meg. Og det var liksom første gangen (ler). Det var veldig godt, 
faktisk. Å når jeg fortalte litt hvordan jeg hadde det, så skjønte de det liksom. Det var sånn og sånn og 
sånn ja liksom. Helt normalt. Det hjalp kjempemasse.  

 
 Diagnosene psykologen gir Sissel er til liten hjelp. Hennes problemer er fortsatt 

tilstede. Etter en tid kommer Sissel i kontakt med en ny terapeut. Denne terapeuten tar i likhet 

med psykologen utgangspunkt i Sissels reaksjoner. Men hun forstår dem annerledes. Hun 

setter reaksjonene i sammenheng med hendelser i Sissel sitt liv. Jeg kaller denne 

forståelsesrammen for en narrativ forståelsesramme.  

Begge terapeutene Sissel har kontakt med forsøker å hjelpe henne. Forskjellen er de 

legger ulike forståelsesrammer til grunn for sin hjelp. Psykologen bruker et diagnosesystem, 

og forstår Sissels problemer som personlighetsforstyrrelse. Den andre terapeuten legger til 

grunn Sissels livshistorie, og forstår problemet som normale reaksjoner på seksuelle overgrep. 

Den narrative forståelsesrammen setter problemene sammen med andre hendelser i livet, den 

medisinske gjør ikke dette. En annen forskjell er at den narrative forståelsesrammen legger til 

grunn at personen er frisk og normal, den medisinske legger til grunn at personen er syk og 

unormal. Den narrative forståelsesrammen gir Sissel mening fordi hun nå klarer å se sine egne 

reaksjoner som normale. Hun forstår nå hvordan seksuelle overgrep har påvirket hennes liv.  

Det er to forhold som medvirker til angåelse hos Sissel. Det ene er at hun i likhet med 

Tina og Peter får hjelp fra andre til å se sammenhenger mellom sine reaksjoner og andre 

hendelser i livet. Det andre forholdet er at hun får en forståelsesramme hvor hun kan se seg 

selv som normal. Dette gjør det mulig for henne å akseptere sine reaksjoner. En slik aksept av 

situasjonen gir henne økt håndterbarhet, fordi hun nå er klar for å bearbeide sine overgrep. 

Aksept av en situasjon er en forutsetning for å kunne bearbeide et traume.  
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Det å få en psykiatrisk diagnose var til liten hjelp for Sissel og de andre informantene. 

Sissel fikk diagnosen depresjon. Denne diagnosen har tristhet som et av tegnene. Dersom vi 

lager en narrativ tidslinje for Sissel sitt liv ser vi at verken tristhet eller depresjon er årsak til 

hennes problemer. Årsaken til hendelser kommer alltid forut i tid. En diagnose beskriver 

pasientens tilstand i nåtid, den forklarer ikke hvorfor problemene oppstår. Dette betyr ikke at 

de diagnoser som Sissel fikk var feilaktige. De samsvarte trolig med hennes daværende 

problemer. Det som er mangelfullt ved diagnostisk tenkning er at konteksten til problemene 

blir borte, ”menneskets subjektivitet er fraværende i dagens kunnskapsbaserte medisin” (Getz, 

et al., 2011, p. 686). Uten å ta hensyn til personens erfaring, og den kontekst hvor problemene 

oppstod blir det vanskelig å forstå hva problemene er.   

Sissel forteller her om forskjellen mellom å snakke med psykolog og den andre 

terapeuten.  
Sissel sitat 2 

Egentlig så føler jeg at jeg ikke fikk så veldig masse hjelp i det hele tatt (ler). Jeg fikk snakket, jeg fikk 
sagt at det hadde skjedd på en måte. Men eh men jeg er litt, jeg har vært litt sånn at jeg, (det) blir det for 
vanskelig å snakke. Og om noen lar meg snakke om andre ting og snakke rundt grøten og sånn, så gjør 
jeg det. Og så går jeg hjem etterpå og så er jeg sint på meg selv. Fikk ikke gjort noe den timen heller. 
Og sånn var han (psykologen) på en måte. Han presset meg ikke på noe, som helst. Men så når jeg kom 
her (støttesenteret) så (ler), så fikk jeg jo ikke noe valg en gang, sant. Her måtte jeg bli konfrontert med 
det. Og de tankene jeg hadde rundt det. Så den hjelpen jeg føler jeg har fått, den føler jeg at jeg har fått 
her. 
 
I likhet med Peter strever Sissel med å forholde seg til sine kroppslige reaksjoner. Selv 

om hun går i terapi, unngår hun å snakke om hvordan hun har det. Det er for vanskelig for 

henne å snakke om sine kroppslige reaksjoner. Uttrykket: så fikk jeg ikke gjort noe den timen 

heller viser at hun er bevisst på at hun unngår å snakke om det vanskelige i livet sitt.  

Sissel beskriver en av forskjellene mellom sine behandlere med at den ene lot henne 

snakke rundt grøten, mens den andre konfronterte henne. Sissel opplevde, i likhet med Peter, 

at det var nyttig å bli konfrontert med det hun sa og gjorde. Dette hjalp henne til å bryte 

mønsteret med unngåelse. Det kan se ut som at det å bli konfrontert kan hjelpe informantene 

til angåelse.   

Angåelse skjer hos Sissel når hun forholder seg til sine overgrepserfaringer. I likhet 

med Tina og Peter trengte Sissel hjelp fra andre for å kunne konstruere narrativ om sine 

overgrepserfaringer. Sissel fikk hjelp fra ansatte ved et støttesenter mot seksuelle overgrep, 

Tina fikk hjelp fra sin mor og Peter fikk hjelp fra andre deltakere i gruppeterapi. Det var ulike 

grupper av personer som hjalp informantene til angåelse. I kvantitativ undersøkelse har jeg 

spurt deltakerne om hvor de fikk hjelp til å bearbeide seksuelle overgrep.  
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Deltakerne ble det gitt en rekke svaralternativer og flere 

kryss var mulige. 173 personer deltok i analysen. De fleste 

deltakere mottok hjelp fra støttesentre mot seksuelle overgrep. 

Herfra mottok 75 prosent støtte. Videre mottok mange hjelp fra 

helsevesenet: 59 prosent mottok hjelp fra psykolog eller psykiater, 

38 prosent mottok hjelp fra lege. Det var flere som mottok hjelp 

fra venner enn fra familie: 50 prosent mottok hjelp fra venner og 

28 prosent mottok hjelp fra familie. Se tabell 16 for en oversikt 

over hvor de utsatte mottok hjelp.   
Tabell 16. Prosentandel som har svart at de mottok hjelp fra ulike steder til 
å bearbeide seksuelle overgrep  
Steder deltakerne fikk  hjelp til å bearbeide 
seksuelle overgrep 
 

Prosent  

SMI senter 75 
Psykolog eller psykiater 59  
Venner 50 
Lege 38 
Familie 28 
Samtalegrupper  27 
Psykiatrisk sykepleier 22 
Andre steder enn de som er oppgitt i spørreskjema 20 
Psykiatrisk sykehus 19 
Dixi Ressurssenter 15 
Prest eller sjelesørger 15 
Støttetelefoner 12 
Psykiatrisk senter  10 
Det var mulig å svare på flere svaralternativ.   

Jeg undersøkte også om det var en sammenheng mellom 

hvor en mottok hjelp og anmeldelse. Blant de som mottar hjelp fra 

lege anmelder 54 prosent (statistisk signifikant, p< 0.05). Blant de 

som mottok hjelp fra prest/sjelesørger anmelder 61 prosent 

(statistisk signifikant, p< 0.05). Forskjellen mellom anmelder og 

ikke anmelder blant de som mottar hjelp fra prest/sjelesørger er 

statistisk signifikant, men analysen bygger på et lavt antall 

deltakere og kan derfor være tilfeldig.   

 Jeg har i dette kapittel vist at terapeuters holdning i møtet 

med utsatte kan ha avgjørende betydning for angåelse av seksuelle 

overgrep.  

 

 
 
Den forståelsesramme 
som terapeuter tilbyr 
utsatte har betydning for 
angåelse.  
 
Å få en psykiatrisk 
diagnose ledet ikke til 
angåelse.   
 
Angåelse skjer når 
informanten får hjelp til 
å se seg selv som 
normal, og se at deres 
reaksjoner kan være 
normale reaksjoner på 
seksuelle overgrep.  
 
Angåelse skjer når 
informanten får hjelp fra 
andre til å se 
sammenhengen mellom 
kroppslige reaksjoner og 
tidligere hendelser i 
livet. 
 
Å bli konfrontert med 
egne tanke- og 
handlingsmønstre kan 
medvirke til angåelse.   
 
Deltakerne mottok hjelp 
for seksuelle overgrep 
følgende steder 
(prosent):  
SMI sentre (75) 
Psykolog/psykiater (59) 
Venner (50) 
Lege (38)  
Familie (28) 
Støtte/samtalegrupper 
(27) 
Psyk. sykepleier (22) 
Annen hjelp (20)  
Psyk. senter (19)   
Dixi Ressurssenter (15) 
Prest/sjelesørger (15) 
Støttetelefoner (12)  
 
Blant de som søker hjelp 
hos lege er det flere som 
anmelder enn som ikke 
anmelder. 
 
Blant de som søker hjelp 
hos prest/sjelesørger er 
det flere som anmelder 
enn som ikke anmelder.  
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Erkjennelse handler om nye forståelsesrammer 
 

Informantene fortalte om et vendepunkt som markerte et før og etter skille. Jeg brukte 

tid på å lete frem riktig ord for å beskrive dette skillet. Informantene brukte ord som 

forståelse, gå opp for meg, og erkjennelse i sine narrativ. Ordet erkjennelse ble valgt.  

Begrepet erkjennelse er også nært knyttet sammen med angåelse. Noen ganger kan de 

overlappe hverandre. Tina brukte begrepet erkjenne når hun forstod at hun var voldtatt. Jeg 

skiller mellom angåelse og erkjennelse fordi angåelse handler om starten på en 

erkjennelsesprosess. Angåelse er en viktig periode fordi det var informantene nå forstod at de 

hadde opplevd seksuelle overgrep, og at deres problemer i hverdagen kunne være reaksjoner 

på overgrep. Perioden med erkjennelse handler om å forsone seg med det som har skjedd. 

Å erkjenne noe er nært knyttet sammen med å bearbeide noe. Bearbeide handler om å 

gjøre om noe, om å endre noe. I mange situasjoner kan det å erkjenne og det å bearbeide 

brukes om hverandre. I andre situasjoner er det å erkjenne noe en forutsetning for kunne 

bearbeide det. I begrepet erkjennelse ligger det en aksept av det som er. Denne aksept er ikke 

like tydelig i begrepet bearbeide.  

Erkjennelse peker mot verbet å erkjenne som er nært knyttet til prosess og aktivitet, 

samtidig som det peker mot substantivet erkjennelse som viser til et resultat av det vi gjør 

(Thomassen, 2005). Erkjennelse kan derfor forstås både som en handling og en erfaring. Å 

erkjenne at en var blitt seksuelt misbrukt betyr at en forstår noe på en dypere måte, på en mer 

forpliktende måte. Det innebærer en forandring fordi en ser noe med ny klarhet. Erkjennelse 

er et vendepunkt med konsekvenser for hvordan informanten forholder seg til overgrep.  

Hvordan utvikles erkjennelse? Erkjennelse av seksuelle overgrep utvikles i samspill 

med andre personer. Møtet med andre fikk avgjørende betydning for hvordan informantene 

forstod det som var skjedd. Informantene skiller mellom å bli trodd og å bli forstått når de 

forteller om overgrep. Det er ikke mulig å forstå et annet menneske fullt ut. Men dersom den 

andre viser i handling at de tar på alvor det informantene forteller, opplevde informantene seg 

forstått.  

Når Jon er rundt 30 år opplever han hverdagen vanskelig. Han er i perioden med 

unngåelse. Han søker hjelp på et støttesenter mot seksuelle overgrep. Her forteller han for 

første gang om seksuelle overgrep. Dette er hans start på angåelse og erkjennelse.  
Jon sitat 1 
 Av de jeg har fortalt det til, har jeg fått forståelse der og da. Og ikke minst med kraft fått forståelse i fra  
 de, av deres eget initiativ i ettertid, over at nå forstår vi så mye mer. Der er så mange biter underveis i  
 livet ditt som vi har vært vitne til og hørt om, som vi nå forstår på en helt annen måte. Så jeg har ikke  
 fått forståelse for at det har skjedd noe vondt. Men jeg har fått en påbegynt forståelse for hvorfor livet  
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 mitt har vært som det har vært. Og den forståelsen der, tror jeg er kraften til at (jeg) fortsatt klarer å  
 drive meg selv. Har ikke bare fått forståelse for det jeg har fortalt opp gjennom, men fått forståelse fra  
 deres initiativ til meg over hele livet mitt. De selv har funnet svar på så mange ting om meg, hvorfor  
 jeg har vært som jeg har vært.  
 

Jon opplever seg trodd og forstått når han forteller om seksuelle overgrep. Han blir 

møtt med empati. Måten Jon blir møtt på påvirker hans erkjennelse. Hans terapeut har en 

narrativ forståelsesramme. Hun hjalp Jon med å se sammenhenger mellom seksuelle overgrep 

og andre hendelser i livet hans. Jon kunne derved se på overgrepshendelsene fra nye 

perspektiver. Dette gjorde det enklere å forstå og å akseptere det som hadde skjedd. I likhet 

med Sissel, opplever Jon at hans reaksjoner blir forstått som normale. Dette styrker han og gir 

han kraft. Det motiverer han til å fortsette erkjennelsen.  

Erkjennelse av seksuelle overgrep utvikles når informanter opplever seg forstått. De 

fleste informantene forteller at de ble trodd når de fortalte om seksuelle overgrep. Men 

lytteren reagerte på ulike måter. Noen reagerer med taushet. Andre bagatelliserer det som ble 

sagt fordi overgrepene var skjedd flere år tilbake. I slike situasjoner opplevde informantene 

seg trodd men ikke forstått. På bakgrunn av dette materialet har jeg laget en modell hvor jeg 

har delt opp forholdet mellom å bli trodd og forstått opp i fire nivåer. Hvert nivå uttrykker 

ulik grad av støtte (se modell 4).  

Nivå 1 er den laveste grad av å bli forstått. Her opplever informanten at andre tror det 

de forteller. Men noe mangler. De opplever liten støtte.  

På nivå 2 blir informanten trodd. Informanten blir møtt med (taus) medfølelse. 

Informanten opplever her noe støtte, og noe forståelse. Samtidig er de usikre på hvor mye den 

andre egentlig forstår, siden den andre ikke sier noe. De utsatte opplever noe støtte i 

situasjonen.    

På nivå 3 skjer en verbal dialog. Her blir informanten trodd og den andre tar på alvor 

det informanten sier. Den andre viser verbal støtte og vilje til forståelse. Dette blir opplevd 

som støttende i situasjonen, og som hjelp til økt erkjennelse av overgrep.   

På nivå 4 blir informanten både trodd og forstått. Den andre viser sin medfølelse taust 

og verbalt. Den andre tar initiativ til handlinger på bakgrunn av det som er fortalt. Dette blir 

opplevd som støtte som vedvarer, og som hjelp til økt erkjennelse av overgrep. 

Jon opplever seg trodd og forstått i møtet med ansatte ved støttesenteret. Han opplever 

seg forstått fordi de ansatte på eget initiativ handler på bakgrunn av det han forteller. Jon 

opplever både verbal støtte og psykisk støtte i situasjonen. Jon opplever seg trodd og forstått 

på nivå fire.   
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For Jon er denne støtten veldig viktig. Han opplever ulik støtte fra egen familie. Noen 

i familien tror han og støtter han, andre i familien støtter han ikke. De sier at Jon har skyld for 

det som har skjedd. På den måten ugyldiggjør de hans påstander om overgrep.  
Modell 4. Fire nivå mellom å bli trodd og å bli forstått 
NIVÅER FORHOLDET  

TRODD OG  
FORSTÅTT 

GRADER AV FORHOLDET MELLOM Å BLI TRODD 
OG Å BLI FORSTÅTT 

OPPLEVELSE 
AV STØTTE 

Nivå	  1	   Opplever	  seg	  
trodd	  men	  ikke	  
forstått	  

Tror	  det	  som	  
fortelles	  	  

	   	   	   Liten	  støtte	  

Nivå	  2	   Opplever	  seg	  
trodd	  og	  noe	  
forstått	  

Tror	  det	  som	  
fortelles	  	  

Viser	  taus	  
medfølelse	  

	   	   Noe	  støtte	  

Nivå	  3	   Opplever	  seg	  
trodd	  og	  at	  den	  
andre	  ønsker	  å	  
forstå	  

Tror	  det	  som	  
fortelles	  	  

Viser	  taus	  
medfølelse	  	  

Uttrykker	  
verbal	  
støtte	  	  

	   Opplever	  støtte	  
i	  situasjonen	  

Nivå	  4	   Opplever	  seg	  
trodd	  og	  
forstått	  	  

Tror	  det	  som	  
fortelles	  	  

Viser	  taus	  
medfølelse	  	  

Uttrykker	  
verbal	  
støtte	  	  

Handler	  
basert	  på	  en	  
ny	  forståelse.	  

Opplever	  støtte	  
som	  vedvarer	  	  

 

Det å bli trodd og forstått kan i samsvar med Antonovsky´s tenkning være et eksempel 

på en generell motstandsressurs. Både den aksept som de utsatte opplever fra lytteren, og de 

tilbakemeldinger som lytter gir hjelper de utsatte med å konstruere en narrativ om hendelsen. 

Vi skal her huske på at mange utsatte i en gyldiggjøringsspiral kan være usikre på om hva 

som egentlig har skjedd, og at de derfor kan pendle mellom tro og tvil på en rekke områder 

(se modell 1 side 30). De utsatte kan derfor være veldig sårbare når de avslører seksuelt 

misbruk de første gangene. Det å fortelle om seksuelle overgrep i en situasjon hvor en blir 

trodd men ikke forstått, kan medvirke til å forsterke den usikkerhet den utsatte allerede 

opplever. De utsatte kan da gjøre som Peter (se sitat 1 side 88) og Terje (se sitat 1 side 151) 

velge å ikke fortelle andre om overgrepshendelsen. En slik beslutning kan få store følger for 

de utsatte, fordi dette kan utsette bearbeidingen av overgrepet. Dersom de utsatte blir trodd 

men ikke forstått, kan dette medvirke til at de slutter med å fortelle om overgrep. I samsvar 

med Antonovsky`s teori kan det å ikke ta på alvor utsatt som forteller om overgrep være en 

mangel på en generell motstandsressurs, og mangel på ressurser kan svekke utsattes 

opplevelse av sammenheng.  Det å oppleve seg trodd og forstått når en forteller om seksuelle 

overgrep er derfor en viktig generell motstandsressurs, fordi denne kan medvirke til økt 

erkjennelse av overgrep.  

For Jon handler perioden med erkjennelse om å forstå hvorfor livet ble som det ble, og 

å forsone seg med denne situasjonen.  
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Jon sitat 2 
Og det at jeg fant ut av det, det at jeg fant ut at jeg var begynt å vurdere å anmelde, det var det ingen 
bitterhet i. Det var på grunn av at jeg var mottatt på den måten jeg ble mottatt på senteret her på SMI, 
fikk meg til å tro mer på meg selv at det var sant. At jeg hadde et grunnlag for det. At jeg ble tatt 
alvorlig, jeg ble trodd. Det vil jeg påstå er grunnen til at jeg endte med at jeg valgte å anmelde det.  

 
Når Jon opplever seg trodd og forstått, opplever han at overgrepene blir gyldiggjort. 

Gyldiggjøringen av overgrep øker hans erkjennelse av hva som har skjedd. Den medvirker 

også til at han tør å fortelle andre om overgrep. Beslutningen om å anmelde kommer som 

resultat av at han ble trodd og forstått. Dette gav økt erkjennelse og mot til å anmelde.  

Gjennom erkjennelse klarer Jon gradvis å plassere ansvar vekk fra seg selv. Samtalene 

på støttesenteret bringer inn et nytt perspektiv i saken. I likhet med Ruth og Per har Jon 

oversett overgripers handlinger når han har vurdert hva som skjedde. Når han tar dette 

perspektivet med i sin refleksjon ser han at: Jon var et barn når overgrep skjedde, overgriper 

var voksen. Han forstår da at det var overgriper som gjorde gale handlinger, ikke han.  

Jon strevde med å forstå at han hadde opplevd seksuelle overgrep fordi han, i likhet 

med Per, opplevde skyld for at overgrepene skjedde. Jeg har tidligere vist at det er en 

motsetning mellom det å oppleve skyld og det å forstå hendelser som seksuelle overgrep (se 

kapittel fra side 78). Det er et skille mellom å vite om noe og å forstå noe. På skolen hender 

det at en elev vet et svar uten at han forstår det. Slik er det også i forhold til seksuelle 

overgrep. Informantene kan vite at barn ikke har skyld for seksuelle overgrep samtidig som de 

kan oppleve skyld for at overgrep skjedde. Vi kan bruke metaforer for å skille disse to former 

for kunnskap: å vite med hodet (tankene) og å vite med kroppen. Å vite at barn ikke har skyld 

i seksuelle overgrep er et eksempel på å vite med hodet. Det å selv forstå at en ikke hadde 

skyld for overgrepene er en kroppslig kunnskap. Det er denne kroppslige kunnskapen som 

ligger i begrepet erkjennelse. Erkjennelse erstatter en indre usikkerhet med indre visshet. 

Erkjennelse er en form for gyldiggjøring av noe. Narrativen hvor Mary snakker med politiet 

er et godt eksempel på dette (Mary sitat 3 s 115). Dette kommer jeg tilbake til i neste kapittel.   

 

Erkjennelsen handler om at informantene forstår seg selv på en ny måte. De skriver 

derfor om sin livshistorie. Før angåelse og erkjennelse har de en livshistorie som ikke 

omhandler seksuelle overgrep. Etter angåelse og erkjennelse er seksuelle overgrep en del av 

livshistorien. Informantene ønsker at andre personer skal få vite at de har opplevd seksuelle 

overgrep.   

 Alex ønsker å fortelle sin familie at han er blitt seksuelt misbrukt. 
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Alex sitat 3 
Alex:  Og pga å bli forstått også da. Veldig sånn, fordi jeg har vært en outsider, en skikkelig sånn. I familien 

min så har jeg vært den syke, kanskje sinnssyke, i deres øyne.   
Hildur:  At de skal forstå at dette har sammenheng med overgrep.  
Alex:  Nettopp, å få den merkelappen på det. Riktig overskrift. Det er viktig en rettferdiggjøring av min mor 

for eksempel. Også han overgriper som har sagt at det er min mors feil at jeg er blitt som jeg er blitt og.   
Hildur:  Ja, du ønsker å skrive historien på ny med rette merkelapper.  
Alex:  Riktig.  
 

Alex har fortalt noen i familien om overgrep. Han opplever seg trodd, men ikke 

forstått. Alex mener at hans offisielle livshistorie er feil. Alex vet at han har hatt psykiske 

problemer, en kjent dissosiativ lidelse. Erkjennelsen gjør at han forstår at mange av hans 

problemer kan være senskader etter seksuelle overgrep. Alex ønsker at hans familie også skal 

se forstå hans problemer som senskader etter seksuelle overgrep og ikke som psykisk sykdom. 

Ved å ta seksuelle overgrep inn i livshistorien, endrer han forklaring på hvorfor livet ble som 

det ble. I likhet med Sissel, opplever Alex at erkjennelsen av seksuelle overgrep flytter 

ansvaret for Alex sine problemer vekk fra han selv og over til noe som har hendt han.  

Alex er provosert over at overgriper gir moren ansvar for hans problemer. Ved å 

anmelde kan han plassere ansvar for overgrep på overgriper. Alex tenker at en anmeldelse kan 

gi han selv en ny offisiell forståelsesramme for sine problemer. Den nye offisielle 

livshistorien kan bli en rettferdiggjøring av hans mor og en forklaring på hans psykiske 

problemer. Dette motiverer Alex til å anmelde. 

Både Alex og Jon er svært opptatt av at familien skal forstå deres vansker som følge 

av overgrep. Familiens forståelse er noe de ønsker men ikke får. Dette er i tråd med 

kvantitative funn som viser at de utsatte i liten grad kan snakke med sin familie om seksuelle 

overgrep. Hele 59 prosent av deltakerne svarer at de i svært liten grad kan snakke med 

familien om seksuelle overgrep (se tabell 17).   
Tabell 17. Prosentandeler som rapporterer at de ble trodd i liten, middels eller stor grad, og 
prosentandeler som kan snakke om overgrep i liten, middels eller stor grad.  
 
 

Antall 
personer 

liten grad 
 

middels grad 
 

stor grad 
 

Trodd når en fortalte familie om overgrep  160 18 18 64 
Trodd når en fortalte venner om overgrep 167 6 15 79 
Trodd når en fortalte terapeut om overgrep 171 3 7 90 
Kan snakke med familie om overgrep 167 59 27  14 
Kan snakke med venner om overgrep 171 30 38 32 
Kan snakke med terapeut om overgrep 172 3 16 81 
 

Jeg spurte også deltakerne i kvantitativ studie om i hvilken grad de ble trodd når de 

fortalte om seksuelle overgrep til familie, venner og terapeut. 64 prosent sa at de ble trodd i 

stor grad av familien, 79 prosent sa at de ble trodd i stor grad av venner, og 90 prosent ble 

trodd i stor grad av sin terapeut.   
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Det ble også spurt om i hvilken grad deltakerne kunne 

snakke med familie, venner og terapeut om sine 

overgrepserfaringer. Deltakerne svarte at de i stor grad kan snakke 

med sin terapeut, men i mindre grad snakke med familie og 

venner. 81 prosent svarer de kan snakke med terapeut i stor grad, 

14 prosent kan snakke med sin familie i stor grad og 32 prosent 

kan snakke med sine venner i stor grad.  

Kvantitative funn viser at de utsatte fikk liten hjelp fra 

familie og venner til å bearbeide sine traumer. Dette kan tyde på at 

de utsatte trenger hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet til å 

erkjenne seksuelle overgrep.  

Både Jon, Alex og andre informanter opplever at deres 

overgrep blir ugyldiggjort i egen familie. De utsatte ønsker at deres 

familie skal støtte dem og ta avstand fra overgriper. Et slikt ønske 

kan være vanskelig å imøtekomme fra familien. Familien kan ha 

etablert relasjoner både til overgriper og utsatte. De kan av ulike 

grunner ha ønske å beholde begge relasjoner. Et viktig spørsmål i 

denne forbindelsen er om familien både kan være en støtte for 

utsatte samtidig som de beholder kontakten med overgriper? Dette 

er en problemstilling jeg kommer tilbake til senere i avhandlingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Erkjennelse handler om 
å plassere sine 
overgrepserfaringer 
innenfor nye 
forståelsesrammer.  
 
Erkjennelse øker når 
overgrep blir gyldiggjort 
av andre.  
 
Informantene skiller 
mellom å bli trodd og å 
bli forstått. Å bli forstått 
øker erkjennelsen.   
 
Informanter opplever 
seg forstått når andre på 
eget initiativ viser i 
handling at de tror 
informanten 
 
Erkjennelse motiverer til 
anmeldelse.  
 
Erkjennelse gjør at 
informantene får lagt 
skylden fra seg. De får 
da en sak de kan 
anmelde. 
 
Informantene ønsker å 
anmelde for at andre 
skal se at deres 
reaksjoner er senskader 
etter seksuelle overgrep 
og ikke psykisk lidelse. 
På den måten skriver de 
om sin livshistorie.   
 
Deltakerne blir i stor 
grad trodd av familie og 
venner når de forteller 
om seksuelle overgrep.  
 
Deltakerne kan i liten 
grad snakke med 
familien om seksuelle 
overgrep.  
 
Deltakerne kan i stor 
grad snakke med sin 
terapeut om seksuelle 
overgrep.  
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Erkjennelse er en kroppslig prosess 
 
 Traumer forstås av flere som en hendelse som gir kroppslige reaksjoner i etterkant 

(Levine, 2010; Terr, 1991/2003). I følge Levine er det fire former for reaksjoner som 

medvirker til de andre traumereaksjonene. Disse er anspenthet, muskelsammentrekninger, 

dissosiasjon og handlingslammelse. I perioden med unngåelse forsøker informantene å slippe 

unna sine traumereaksjoner. I perioden med erkjennelse skjer en motsatt prosess. 

Informantene forholder seg nå til traumereaksjonene. Dette er en vanskelig prosess, men 

oppleves av de utsatte som nyttig. Den spenning som de hadde gått og båret på slapp taket og 

erstattes med lettelse. Erkjennelse av overgrep medvirker både til endret innsikt og kroppslige 

endringer.  

For å vise hvilke tankemønstre som kan ligge til grunn for traumereaksjonene vil jeg 

presentere Marys narrativ om voldtekt. Etterpå viser jeg hvordan Peter arbeider med seg selv 

når han er i prosessen med å erkjenne seksuelle overgrep.  

  Mary har valgt å overnatte hos en venn. Hun har tidligere hørt rykter om at hennes 

venn har voldtatt en jente. Disse ryktene tror ikke Mary på. Når voldtekten skjer husker hun 

på hva hun har hørt tidligere.   
Mary sitat 1 
 Når overgrepet skjedde skulle jeg til å si, så suste bare alt igjennom, alt det jeg hadde hørt om den  
 andre jenten tidligere, som gjorde at jeg bare la meg langflate. Så eh, pluss han hadde jo egen  
 leilighet, så det var ingen som hadde hørt om jeg hadde skreket aldri så mye. 
 
 Når hendelsen skjer forstår Mary at det er en voldtekt. Hun opplever en sterk avmakt 

og resignerer. Hun opplever det som kalles en freeze reaksjon, en ikke viljestyrt reaksjon 

(Levine, 2010). Mary protesterer ikke, fordi hun tenker at det ikke nytter. Overgriper er 

sterkere enn henne, og hun klarer ikke sloss seg ut av situasjonen. Dersom hun roper vil trolig 

ingen høre henne. Mary tenker det er best å forholde seg rolig til det er over. Dette er en 

reaksjon som beskrives som hjelpeløshet, og som inntrer når en person ser at det ikke nytter å 

kjempe imot (Levine, 1997). Mary er bevisst på at hendelsen skjer mot hennes vilje. Hun 

mangler fysiske krefter til å kjempe seg ut av situasjonen, hun er derfor i en situasjon med lav 

håndterbarhet. Når Mary i ettertid tenker tilbake på hendelsen blir hun usikker på hva hun har 

opplevd:  
Mary sitat 2 
 Jeg gikk vel rundt med det spørsmålet som jeg føler alle går rundt med: skjedde det egentlig og bare  
 skyver det litt under teppet og tenker sånn at, nei det var ikke sant det og liksom. Ja, kanskje jeg var  
 med på det selv. Og alle de spørsmålene der sveiv jo i hovet mitt som gjorde at jeg bare glemte det av  
 liksom, og tenkte, nei anmelde kan ikke gjøre det liksom, og masse sånt.  
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Selv om Mary forstod at hun ble voldtatt når overgrepet skjedde klarer hun ikke å 

holde fast i denne erfaringen. Hennes forestillinger om voldtekt gjør at hun blir usikker. Var 

det en voldtekt når hun ikke kjempet imot? Mary har alltid tenkt at personer som blir voldtatt 

vil kjempe imot. Dette er hennes forståelse(sramme) om voldtekt. I likhet med Tina opplever 

Mary at hennes forestilling om voldtekt står derfor i veien for at hun selv skal forstå at hun ble 

voldtatt. Det er ikke mulig for mennesker å forstå hendelser dersom forståelsesrammene 

mangler (Bruner, 1999). Mary tenker at fordi hun ikke kjempet imot var hendelsen ikke en 

voldtekt. Mary mangler kunnskaper om vanlige reaksjoner på voldtekt (traumer) som freeze 

reaksjoner og hjelpesløshet. Derfor forstår ikke Mary at hendelsen var en voldtekt når hun 

tenker tilbake på den.  

Mary er usikker på om hun var delaktig. Hun er forvirret over tanken om hun selv har 

ansvar for at voldtekt skjedde. Mary ble med hjem til ”kameratens” leilighet på tross av 

ryktene hun hadde hørt. Men, hva betyr det at hun frivillig ble med til leiligheten? Når en ikke 

kjemper imot, samtykker en da? Hun ser i ettertid at det var en dum handling å bli med 

”kameraten” hjem, og hun kjenner på skam. Skam er en kroppslig reaksjon som kan oppstå 

når en er forvirret og når en føler seg ukomfortabel (Rahm, et al., 2006). Skammen hun føler i 

situasjon gjør at det er vanskelig for henne å reflektere over det som skjedde. Hun forteller 

derfor ingen hva som skjedde.  

Det er interessant at Mary og andre informanter er usikre på hva de har opplevd i 

etterkant av overgrepet, og ikke mens overgrepet pågikk. Dette skjer fordi de stiller spørsmål 

med egen adferd, ikke overgripers. Dette er også fordi deres forståelsesrammer om voldtekt er 

mangelfulle. Mangel på kunnskap om vanlige reaksjoner etter voldtekt er en ressurs som flere 

informanter mangler i situasjonen. I følge Antonovsky kan mangel på ressurser medvirke til at 

personer får en svekket opplevelse av sammenheng (Antonvsky, 1979).  

 Marys overgriper forteller til vennene at han har hatt sex med Mary. Mary protesterer, 

og sier at det var en voldtekt som skjedde. Mary blir ikke trodd. Hun anmelder for å bli trodd 

på at hendelsen var voldtekt. Møtet med politiet ble en viktig hendelse for Mary.    
Mary sitat 3 
Mary: Og når han tok imot meg så bra, og på en måte fortalte meg at det var ikke min feil og sånn. Så fikk jeg 

og en ro over meg. For det at, jeg tror at jeg stolte mye mer på han politimannen når han sa at det ikke 
var min  feil, enn jeg hadde stolt på andre tror jeg.  

Hildur:  Så det var viktig å få høre i fra andre.  
Mary:  Ja, og spesielt han siden han var politimann, tror jeg. Jeg hadde nok ikke, hvis andre hadde kommet og  
 sagt til meg at det var ikke min feil, så tror jeg ikke jeg hadde tatt det inn like mye som jeg gjorde når  
 han sa det. 
 
 Mary blir godt ivaretatt av politiet. Hun føler seg trodd og tatt på alvor. Når 

politimannen sier at det ikke var hennes feil, tror Mary dette. Hun kjenner på en ro i kroppen, 
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noe faller på plass. Denne kroppslige reaksjonen forstår Mary som en bekreftelse på at det 

politimannen sa er sant. Hun kan da slippe fri fra tvilen om hvorvidt hun var delaktig eller 

ikke. Hun har hele visst at overgrepet skjedde mot hennes vilje samtidig som hun har kjent på 

skyld for at hendelsen skjedde. Når politimannen sier at hendelsen ikke var hennes skyld skjer 

en kroppslig endring. Å få plassert vekk skylden gjør det mulig for henne å erkjenne at hun 

ble voldtatt.  

  Det var viktig for Mary at det var en politimann som sa at voldtekten ikke var hennes 

skyld. En politimann er en autoritet, som i kraft av sin stilling har til oppgave å undersøke hva 

som har skjedd i seksuelle overgrepssaker. Politimannens bekreftelse opplever Mary som en 

gyldiggjøring av hennes overgrep. Dette øker hennes erkjennelse. Hun opplever seg trodd og 

forstått av politiet. Hun opplever derfor møtet med politiet som en støtte. Det å få hjelp fra 

andre til å plassere skyld for overgrep på overgriper er i samsvar med Antonovsky`s teori en 

generell motstandsressurs. Det er en generell motstandsressurs av to grunner: 1) det å få 

plassert skyld vekk fra seg selv, gjør det mulig å forstå hendelsen som et seksuelt overgrep, 2) 

å forstå hendelsen som et seksuelt overgrep gjør at de utsatte forstår at de har opplevd et 

traume som de trenger å bearbeide. Dette kan derved medvirke til at kronisk spenning og 

stress kan slippe taket.  

Informantene beskriver erkjennelse både som en innsikt og som en kroppslig prosess. 

Innsikten handler om å forstå hvorfor de har de reaksjoner de har. Traumereaksjonene blir 

ofte reaktivert i utsattes hverdag. De blir synlige i de utsattes liv og kropp når noe vekker 

meningen med dem (Kirkengen, 2001). Et eksempel på dette har jeg vist gjennom Tinas 

narrativ. Tina opplevde ubehag ved å være på eget rom, fordi rommet vekket minner om 

voldtekten (se side Tina sitat 2 side 98). Prosessen med erkjennelse handler derfor om å forstå 

kroppens reaksjoner. Reaksjoner på traumer har en mening dersom en kjenner til situasjonen 

som traumet oppstod i og hvordan den utsatte oppfattet og fortolket situasjonen når traumet 

skjedde (Kirkengen, 2001).   

 

 Peter går regelmessig til samtaler ved et støttesenter mot seksuelle overgrep.    
Peter sitat 7 
Peter:  Men i hele sommer har jeg gått her en gang i uken for å få ryddet opp i skikkelige ting. Og det er veldig 

veldig bra investert tid. Hm så det.  
Hildur:  Si litt om hvorfor du ser på det som veldig bra investert tid.  
Peter: Fordi jeg er blitt mer hel nå og klarer å innfinne meg med å akseptere at ok, historien min er som den er. 

Uansett hvordan jeg skulle sett at den ikke var da. Og det er lettere å være meg i hverdagen da. Jeg har 
klart å sette ord på ting her som ikke, tanker som jeg ikke har tenkt tankerekkene helt ut engang. Jeg vil 
ikke den veien. Men det har jeg klart å få satt ord på her da. Men det har tatt tid. Det har vært jævlig 
vanskelig for å si det rett ut.  
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 Erkjennelse handler for Peter om å akseptere sin historie. Han kan ikke forandre at 

overgrep har skjedd, men han kan selv velge hvordan han forholder seg til dette i nåtid. Han 

har fått hjelp til å sette ord på egne reaksjoner og uferdige tanker. Dette gjør at Peter nå klarer 

å møte ubehagelige reaksjoner som han tidligere flyktet fra. Livet ble enklere å leve fordi 

Peter er i en prosess hvor han i økende grad forstår sine reaksjoner. Dette gjør at han føler seg 

som en helere person. Han er i en situasjon med økt begripelighet. Han finner nå mening med 

sine reaksjoner, og opplever økt meningsfullhet i situasjonen. Selv om livet fortsatt er 

vanskelig, er Peter nå i en situasjon med økt håndterbarhet. Dette gir han en gradvis økt 

opplevelse av sammenheng, og han beveger seg mot helsedelen på kontinuumet mellom helse 

og sykdom.   

 Erkjennelsesprosessen har flere likheter med prosessene i mindfulness. ”Mindfulness 

er en måte å holde oppmerksomheten på i nået og ta ansvar for det du legger merke til” 

(Nilsonne, 2010/2011, p. 37). Det er dette Peter beskriver at han gjør, han går ut av sin 

fantasiverden, og forholder seg til sin egen historie. Mindfulness er en måte å være tilstede på 

i hverdagen. Det er en form for oppmerksomt nærvær. En skal ikke endre noe, men være 

oppmerksom på det som er (Sauer, Lynch, Walach, & Kohls, 2011). Mindfulness handler 

derfor om en aksept av livssituasjonene som den er. Det er en slik aksept Peter har funnet 

frem til. Han har akseptert at hans livshistorie er som den er. Denne aksept er grunnleggende 

for erkjennelse. Forholdet mellom mindfulness og erkjennelse er at mindfulness kan lede frem 

til erkjennelse. Gjennom å bli oppmerksom på det som er i situasjonen fikk Peter og de andre 

informantene økt forståelse for sin situasjon. Han klarte nå å erkjenne det som var. 

Erkjennelse handler derfor om å møte og å akseptere sin situasjon.  

  

Det å fortelle andre personer om overgrep er en måte å erkjenne overgrep på. Den 

kvalitative studien viser at erkjennelsen ofte starter når de utsatte søker hjelp for overgrep. 

Den kvalitative studien viser også at det ofte gikk mange år fra overgrep skjedde til de utsatte 

søkte hjelp for dette. Den kvantitative studien viser at hele 60 prosent venter i mer enn 10 år 

før de søkte hjelp (se side 80). Dette er et urovekkende tall. Dette forsterker en antakelse om 

at det i befolkningen kan være mange utsatte som befinner seg i en periode med unngåelse og 

som strever med dårlig helse og nedsatt opplevelse av sammenheng.  

 Jeg undersøkte forholdet mellom utsattes alder når overgrep skjedde og hvor lenge det 

gikk før de søkte hjelp. Jeg fant da jo eldre de utsatte var når overgrep skjedde, jo tidligere 

søkte de hjelp (se tabell 18). Blant de som søkte hjelp innen to år fra overgrep skjedde var 

gjennomsnittsalderen 16 år ved første overgrep. De som søkte hjelp mellom 3-10 år fra 
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overgrep skjedde var i gjennomsnitt 10 år ved første overgrep. De som først søkte hjelp når 

det var gått mer enn 10 år var gjennomsnittalderen 7 år ved første overgrep.   

Jeg undersøkte også om det var noen sammenheng mellom alder ved siste overgrep og 

tidspunkt når de utsatte søkte hjelp (se tabell 18). Her fant jeg samme tendens, jo eldre de 

utsatte var når overgrepene stoppet, jo tidligere søkte de hjelp. De som søkte hjelp innen 2 år 

var i gjennomsnitt 22 år ved siste overgrep, de som søkte hjelp mellom 3-10 år etter at siste 

overgrep skjedde var i gjennomsnitt 20 år, og de som ventet mer enn 10 år før de søkte hjelp 

var i gjennomsnitt 17 år ved siste overgrep. Det kan se ut som at alder har betydning for når 

de utsatte søker hjelp: jo yngre de utsatte er når overgrepene starter eller stopper, jo lengre tid 

tar det før de søker hjelp. Disse funn sammenfaller med kvalitative funn hvor de fleste 

opplevde overgrep som barn eller tenåringer og hvor unngåelse av overgrep i flere år var en 

vanlig reaksjon.   
Tabell 18. Gjennomsnittsalder som utsatte har ved første og siste overgrep i forhold til når de søker hjelp 
for å bearbeide overgrepet i forhold til hvor lang tid som var gått da man søkte hjelp 
 
 
 

Antall 
personer 

 

17 prosent  
søkte hjelp 
innen 2 år  

23 prosent  
søkte hjelp etter 
3-10 år  

60 prosent søkte hjelp 
etter 10 år  

Gjennomsnittalder første 
overgrep 

167 16 år 10 år 7 år  

Gjennomsnittalder siste 
overgrep 

164 22 år 20 år 17 år 

 
Peter forteller om en lang prosess fra han ble voksen til han var klar for å gå ut i 

arbeidslivet. Flere av informantene fortalte at de var uføretrygdet eller at de på grunn av 

senskader etter overgrep ikke hadde fått fullført utdanning. I den kvantitative studien 

undersøkte jeg hvor mange av deltakerne som mottok trygdeytelser. Blant 173 deltakere fant 

jeg at 46 prosent mottok uføretrygd eller annen form for trygd. Videre fant jeg at 33 prosent 

var i arbeid, 11 prosent var under utdanning og 10 prosent gikk hjemme uten arbeid. En 

forklaring til at en så stor andel av deltakerne mottar trygdeytelser kan skyldes at stor del av 

deltakerne har dårlig helse. Dette har jeg vist i tabell 10 og 11 side 68-69.  

Fra et folkehelseperspektiv viser denne avhandling at seksuelle overgrep svekker de 

utsattes opplevelse av sammenheng. Dette gjør de mer sårbare og at de har færre ressurser til 

å møte utfordringer med, noe som igjen kan medvirke til en svekket helse. Dette er i tråd med 

andre studier som har sett på sammenhengen mellom helse og overgrep (Kirkengen, 1997). Se 

også vedlegg 1.  

Narrativene fra Mary, Peter og Jon viser at det å snakke med andre om seksuelle 

overgrep øker erkjennelsen. Jeg undersøkte derfor om det var en sammenheng mellom helse 

og antall personer en forteller om seksuelle overgrep til. Min forventning basert på kvalitative 
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funn var at de som har  fortalte flest personer om overgrep, også har erkjent overgrep i størst 

grad, og at de har derfor færrest helseplager. Jeg undersøkte om det var forskjell i grad av 

helse i tre grupper: 1) de som hadde fortalt mindre enn 10 om overgrepene, 2) de som hadde 

fortalt mellom 10 og 20 om overgrepene, og 3) de som hadde fortalt flere enn 20 om 

overgrepene. Helse ble målt med skalaene virkninger etter overgrep (IES 22R), psykisk helse 

(SCL-25) og opplevelse av sammenheng ble målt med (SOC-13).  
 
Tabell 19. Gjennomsnittsverdier for enkeltspørsmål fra skalaene IES 22R, SCL-25 og SOC-13 relatert til 
antall personer en har fortalt om seksuelle overgrep til 
Gjennomsnittlig antall personer en har 
fortalt om overgrep til  

mindre enn 
10 personer 
(32 prosent) 

Mellom 10-20 
personer 

(31 prosent) 

mer enn 20 
personer 

(37 prosent) 

P-
verdi 

Virkninger etter overgrep IES 22R.  
 

    

Jeg har følt meg sint og irritabel KA 3.4 3.2 2.4 0.05 
Bilder fra overgrepet har dukket opp i hodet 
mitt PT 

3.7 3.0 2.6 0.05 

Jeg har vært klar over at jeg har mange følelser 
som jeg ikke har sluppet til U 

3.6 3.3 2.6 0.01 

Jeg har forsøkt å slette det som skjedde fra 
hukommelsen U 

2.7 1.8 1.7 0.01 

Jeg har forsøkt å ikke snakke om det U 3.1 2.1 1.5 0.000 
Jeg har hatt vansker med å konsentrere meg KA 3.8 4.7 3.2 NS 
Jeg har tenkt på det også når jeg ikke har villet 
det PT 

3.4 3.3 2.7 NS 

Jeg har kjent meg vaktsom og klar for at ting 
kan skje KA 

2.9 2.7 2.2 NS 

Opplevelse av sammenheng SOC-13.  
1= ofte, 7= sjelen/aldri 

    

Har du motstridende følelser og ideer ? B 2.8 2.8 3.7 0.05 
Hender det du har følelser inni deg som du ikke 
ønsker å ha? B 

2.1 2.0 2.9 0.01 

Hvor ofte føler du det er liten mening i de 
tingene du gjør til daglig? M 

3.4 3.3 4.4 0.01 

Hvor ofte har du følelser du ikke er sikker du 
kan holde under kontroll? H 

3.7 3.3 4.3 0.05 

Psykisk helse SCL-25.  
 

    

Nervøsitet, indre uro  A 3.0 2.9 2.6 0.05 
Følelse av å være anspent, jaget A 2.8 2.6 2.4 0.05 
Mye bekymret eller urolig D 2.9 2.7 2.4 0.01 
Dårlig matlyst D 2.1 2.0 1.6 0.05 
Følelse av håpløshet med tanke på fremtiden D 3.0 2.5 2.2 0.000 
Lett for å gråte D 2.6 2.4 2.2 NS 
U= unngåelse, PT= påtrengende tanker, KA= kroppslig aktivering, B= begripelighet, H= håndterbarhet, M= 
meningsfullhet, A= angst, D= depresjon.  
IES 22R: lave verdier uttrykker god helse. SOC-13: høye verdier uttrykker høy grad av opplevelse av 
sammenheng. SCL-25, verdier under 1,75 uttrykker god helse. P-verdien refererer til sammenligning av 
gjennomsnittsverdien i de angitte grupper.  
 

Jeg fant som forventet at de som har fortalt flest personer om seksuelle overgrep 

rapporterte om best helse (se tabell 19 og 20). På skalaen virkninger etter overgrep er lave tall 
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tegn på god helse. Resultatet viser en gradvis økning i helse jo flere personer de utsatte 

forteller om overgrep til. De ble var mindre sinte og irritable og de var mindre plaget av 

plagsomme følelser og tanker. De var mindre plaget med bilder fra overgrep og de hadde 

bedre konsentrasjon. De var mindre på vakt og de syntes det var enklere å snakke med andre 

om overgrep. De var mindre opptatt av å ville slette overgrepet fra hukommelsen. Denne 

tendensen bekreftes også når jeg ser på IES 22R total og på indeksen unngåelse. Alle 

indeksene viser en klar reduksjon i virkninger etter overgrep/reaksjoner på PTSD, selv om 

indeksene påtrengende tanker og kroppslig aktivering ikke er statistisk signifikant.  

På skalaen opplevelse av sammenheng er høye tall tegn på høy grad av opplevelse av 

sammenheng. Jo flere en forteller om seksuelle overgrep til, jo høyere grad av opplevelse av 

sammenheng har de utsatte (se tabell 19 og 20). Dette kommer til uttrykk ved at de utsatte har 

mindre plagsomme følelser og tanker, de har mer kontroll på egne følelser og de finner i 

større grad mening i hverdagen. Også dette funnet bekreftes når jeg måler skalaen SOC-13 og 

indeksene begripelighet og meningsfullhet (statistisk signifikant). For indeksen håndterbarhet 

er det kun en mindre en økning i retning av økt opplevelse av sammenheng.  
Tabell 20. Gjennomsnittsverdier for indekser fra skalaene IES 22R, SCL-25 og SOC-13 relatert til antall 
personer en har fortalt om seksuelle overgrep til, N= 169 
Gjennomsnittlig antall personer en har 
fortalt om overgrep til  

mindre enn 10 
personer 

(32 prosent) 

Mellom 10-20 
personer 

(31 prosent) 

mer enn 20 
personer 

(37 prosent) 

P-
verdi 

Virkninger etter overgrep IES 22R/ 
reaksjoner på PTSD  
 

66.1 57.6 53.2 0.05 

Unngåelse U 23.6 19.0 17.8 0.005 
Påtrengende tanker PT 24.1 21.8 19.9 NS 
Kroppslig aktivering KA 18.3 17.9 15.4 NS 
Opplevelse av sammenheng SOC-13 
 

42.6 45.2 50.2 0.01 

Begripelighet B 15.1 15.9 18.3 0.05 
Håndterbarhet H 12.6 13.1 14.2 NS 
Meningsfullhet M 14.8 16.1 17.6 0.05 
Psykisk helse SCL-25 
 

2.4 2.3 2.1 0.05 

Angst A 2.2 2.2 2.0 NS 
Depresjon D 2.5 2.3 2.1 0.01 
P-verdien refererer til sammenligning av gjennomsnittsverdien i de angitte grupper.  

I den kvalitative undersøkelsen beskriver flere informanter erkjennelse som en 

spenning som slipper taket. I kvantitativ undersøkelse målte jeg ulike former for uro og 

anspenthet med skalaen SCL-25. Jeg målte også andre reaksjoner som matlyst, gråt og følelse 

av håpløshet. SCL-25 måler psykisk helse, og verdier lavere enn 1,75 er tegn på god helse. 

Resultatet viser at de utsatte har dårlig helse målt med denne skalaen (se tabell 19 og 20). 

Tendensen er likevel at jo flere personer de utsatte har fortalt om overgrep til, og bedre helse 
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har de. Jeg fant at de var mindre nervøse, de opplevde seg mindre 

jaget og de var mindre bekymret. De hadde også bedre helse fordi 

de hadde bedre matlyst, de gråt mindre og de hadde mindre 

håpløshetsfølelse. SCL-25 total og indeksen depresjon viser en 

økning i helse jo flere personer en forteller om overgrep til 

(statistisk signifikant). For indeksen angst var det kun en mindre 

endring i retning av økt helse.  

 Informantene i kvalitativ undersøkelse sa at livet snudde til 

det bedre ved erkjennelse. Den kvantitative undersøkelsen viser at 

de utsatte som har fortalt flest personer om seksuelle overgrep har 

færrest helseplager. Jeg fant ingen forskjeller i helse eller i 

opplevelse av sammenheng når jeg sammenlignet anmelder med 

ikke anmelder i gruppen mellom å ha fortalt mindre enn 10, mellom 

10-20 og flere enn 10. Jeg fant imidlertid en forskjell når jeg 

sammenlignet helse hos menn og kvinner når jeg delte dem inn i de 

tre gruppene: fortelle om overgrep til mindre enn 10, til mellom 10 

og 20 og til mer enn 20. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel som 

heter: kvinner opplever seg press til å anmelde.  

  De kvantitative resultatene støtter derfor opp om hypotesen 

om at økt erkjennelse av seksuelle overgrep gir bedre helse. Dette 

tema kommer jeg tilbake til i neste kapittel.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Erkjennelse er en innsikt 
og en kroppslig prosess. 
Den kommer til uttrykk 
som lettelse.  
 
Erkjennelse gjør at de 
utsatte føler seg helere.  
 
Erkjennelse handler om 
å forstå egne kroppslige 
reaksjoner.  
 
Å snakke med andre om 
overgrep øker 
erkjennelsen og helsen. 
 
Erkjennelse er å 
akseptere sin historie.  
 
Tiden fra overgrep skjer 
til de utsatte søker hjelp:  
< 2 år -17 prosent 
3-10 år - 23  
> 10 år – 60 prosent.  
 
Gjennomsnittsalder for 
når utsatte søker hjelp er 
mellom 17 – 22 år.  
 
46 prosent av deltakerne 
er uføretrygdet eller 
trygdet på annen måte.  
 
De som forteller om 
overgrep til flest 
personer har færre 
helseplager og høyere 
grad av opplevelse av 
sammenheng.   
 
Det kan se ut som at det 
å fortelle om overgrep til 
mange øker 
erkjennelsen, og derved 
også helsen og 
opplevelsen av 
sammenheng.  
 
Fra et 
folkehelseperspektiv: 
utsatte personer er svært 
utsatte for dårlig helse og 
for en svekket opplevelse 
av sammenheng.  
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Erkjennelse er en langvarig og krevende prosess 
 

Samtlige narrativ har et progressivt (oppadgående) forløp ved erkjennelse noe som 

viser at livet snur til det bedre. Informantene opplever at noe faller på plass. De forstår sin 

situasjon på en ny måte. Hverdagen blir enklere å forholde seg til, selv om mye fortsatt er 

vanskelig. En ny utfordring er at bearbeiding av overgrep starter. Informantene skal bearbeide 

både hva som skjedde under overgrep og de konsekvenser overgrep har hatt i livet. 

Erkjennelse er prosessen hvor overgrepserfaringen aksepteres og integreres.   

Tone opplever erkjennelse som en strevsom periode. Minner etter overgrep og 

omsorgssvikt dukker gradvis frem. Angåelse og erkjennelse skjer parallelt.   
Tone sitat 1 
 Og det handler om at, når ting kommer opp enten i form av flashback eller på andre måter. At det bare  

sniker seg inn noen tanker eller noen følelser eller noe, så er det så absurd at du tenker, nei dette kan 
ikke være riktig. Og jeg må jo være direkte ekkel hvis det er den slags jeg går rundt og fantaserer og  
drømmer om, sant. Og der i, har ambivalensen vært, sant. Men, er det tilfelle? Er det ikke jeg som gjør 
et annet menneske urett nå? Og jo lenger denne altså denne prosessen har gått og tatt og jeg har jobbet 
med meg selv. Og det er jo snakk om mange år, for all del. Så, så forsvinner den mer og mer. At at man 
er, man blir sikker på at jo det er, det var faktisk sånn.  

 
 Hos Tone dukker minner opp i hverdagen. Minnene forvirrer henne. Hun beskriver 

forvirringen som ambivalens. Hvis minnene er ekte har hun opplevd incest og omsorgssvikt. 

Hvis minnene er fantasier risikerer hun å gjøre andre mennesker urett. Hva skal hun tro? Tone 

er her i en situasjon med lav begripelighet. Hun har i likhet med andre vanlige mennesker 

ikke tenkt at hun har vært utsatt for seksuelle overgrep. Det tar flere år for Tone å forstå hva 

som har skjedd. Dette viser at erkjennelse er en langvarig og vanskelig prosess.  

 I likhet med andre informanter leter Tone etter forhold som kan bekrefte eller avkrefte 

hennes minner. Hun leter i albumer etter bilder for å sjekke om hun har på seg de klær som 

hun ser i minnebildene. Hun leter i kalendre og dokumenter for å sjekke om tidspunkt for 

hendelsene stemmer med hennes minner. Hun snakker med familie og venner om hva de kan 

huske fra bestemte hendelser. Denne prosessen er en stor påkjenning som har tar mange 

krefter. I Antonovsky`s forstand vil alt som kan bekrefte eller avkrefte minnebilder være en 

generell mestringssressurs som kan redusere stress. Det å vite gjør forsoning mulig.  
Tone sitat 2 

For det har vært ganger hvor jeg tenker at, eller har tenkt at nå bikker det. For nå er det slik at jeg 
balanserer på en sånn måte at, jeg vet nesten ikke hva som er, er det ene eller det andre altså, sant. Men, 
jeg tror jo sånn sett, at det handler om motstand. At man er indoktrinert både følelsesmessig og, 
samfunnsmessig på hvordan et familieforhold skal være. Også så blir det så vanskelig og så blir det så 
tungt at sånn var det faktisk ikke. 

 
Tone opplever motstand mot det minnene viser. Hun opplever en sterk indre konflikt 

fordi hun har to motstridende tanker. Den ene forteller at hun er vokst opp i et normalt hjem, 
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og at minnebilder om overgrep må være fantasier. Den andre tanken er at hun har opplevd 

incest og omsorgssvikt hjemme. Tone vet ikke hva hun skal tro. Hun har vansker med å forstå 

at hun har opplevd omsorgssvikt og incest hjemme. Dette er hendelser som avviker med 

hennes forståelsesrammer for hva en familie er. Spenningen som oppstår er så intens at hun er 

redd hun blir gal. Dilemmaet hennes er at de to situasjonene utelukker hverandre, kun en av 

dem kan være riktig.  

Tones motstand handler om å ta inn over seg vanskelige og vonde minner. Dette 

innebærer å kjenne på ubehagelige følelser. Det er smertefullt å erkjenne hva som har skjedd.  

Det er også smertefullt å skille seg ut fra det normale. Hennes minner krever at hun skriver sin 

livshistorie på ny som voksen. Dette er en tung og krevende jobb som Tone bruker flere år på. 

Vi tar alle opp i oss kulturelle forståelsesmønstre gjennom oppveksten (Bruner, 1999). De gir 

oss en ramme for hvordan vi skal forstå det som skjer. Når hendelser ikke stemmer med 

kulturelle forståelsesmønstre blir det vanskelig å forstå hva som skjer (Bruner, 1999). En må i 

slike tilfeller tilegne seg nye forståelsesrammer før en kan forstå hendelsen. For Tone handler 

den nye forståelsesrammen om at incest kan skje i en familie som utad fremstår slik som 

andre familier.  

 

 Det var smertefullt for informantene å ta inn over seg tap i livet som følge av 

overgrep. Dette var tap av en trygg barndom og oppvekst, og det å ikke fullføre utdanning 

eller fungere i arbeidslivet. Tap i livet som følge av overgrep ble en sorg som måtte 

bearbeides i tillegg.  

Per opplever perioden med erkjennelse som en vanskelig tid.  
Per sitat 4 

Men det har vært vondt. Og det har vært veldig vondt et par perioder å få bekreftet og fått vite at ja, 
dette har ødelagt så mye. Det har vært det verste. Kanskje ikke at det har skjedd, for det har jeg måttet 
leve med. Men hva det har forårsaket, det har vært det verste.  
 
Å ta inn over seg konsekvenser av overgrep er for Per nesten like vondt som å 

erkjenne at han ble seksuelt misbrukt. Per forstår nå at han har jobbet 12-20 timer i døgnet for 

å unngå å bli påminnet om overgrepet. Denne erkjennelsen gjør også at han blir klar over 

andre forsakelser og tap som en følge av overgrepet. Per har levd et liv han mistrivdes med. 

Han har levd 30 år i perioden med unngåelse. Han må selv ta ansvar for denne situasjonen. 

Ansvar for overgrepet kan han legge over på overgriper. Men at det gikk så mange år før han 

søkte hjelp kan han ikke klandre andre for. Når Per sier at det verste er hva overgrepet har 

forårsaket, er det trolig dette ansvaret han sikter til. Det er denne forståelsen som er så 

smertefull.  
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Erkjennelse gjør at Per og de andre informantene ser sammenhengen mellom overgrep 

og andre hendelser tydeligere. Denne innsikten er både god og vond. Den er god fordi det gir 

en situasjon hvor de opplever økt begripelighet og økt meningsfullhet. Dette gjør at 

situasjonen blir enklere å håndtere. Men samtidig er det smertefullt å ta inn over seg de 

konsekvenser som overgrepene har hatt i livet. Noen konsekvenser er små, som det å ikke like 

en matrett fordi den som vekker minner om overgrepet. Andre konsekvenser er større. Dette 

er når ens tankemønster og handlingsmønster er integrerte eksempel på at Per og de andre 

informantene opplever seg annerledes. Per har etter overgrepet unngått de situasjoner hvor 

han kunne se seg selv. Dette er situasjoner som å se seg selv i speil eller se seg selv på 

fotografier. Det å se seg selv vekker minner om overgrepet og følelser som selvforrakt. 

Tankemønsteret som skapte denne følelsen var at han sa ikke nei til overgriper. Erkjennelsen 

gjør at Per forstår sine tanke- og handlingsmønstre i forhold til unngåelse. Han forstår at det å 

unngå speil og bilder er et mønster han som er etablert for å beskytte han mot å kjenne på 

skam og selvforrakt.  

Vanlige strategier for å holde traumeerfaringen borte fra bevisstheten er unngåelse, 

kontroll av situasjoner og illusjoner (Ruppert, 2011). Per har arbeidet 12 timer i døgnet 

(kompensasjon) for å slippe å forholde seg til sine reaksjoner. Han passer hele tiden på at han 

ikke blir tatt bilder av (kontroll). Han dusjer i varmt vann for å få dogg på speilet, og derved 

slippe å se seg selv (unngåelse). De strategier han iverksetter for å holde traumeerfaringen 

borte fra bevisstheten blir gradvis dominerende i hverdagen. Livet oppleves ufritt fordi han 

hele tiden passer på å unngå de situasjoner som kan trigge traumeerfaringer. Gjennom 

erkjennelse blir Per oppmerksom på sine tanke- og handlingsmønstre, noe som gjør endring 

mulig.  

 

Flere informanter forteller at de strever med å komme i gang med det de ønsker. De 

blir lett overveldet av situasjonen, og har lett for å gi opp. Det å gi opp eller oppleve avmakt 

og hjelpeløshet er normale reaksjoner på traumer som følge av freeze reaksjon (Levine, 

1997).  

Peter opplevde incest som barn. Han visste ikke hvordan han skulle komme seg unna.  
Peter sitat 8 

Men når jeg har kommet i situasjoner som det har veldig fort blitt sånn for meg at jeg har følt dette her 
er håpløst å få gjort noen ting med det, her må jeg bare, eller jeg har bare funnet meg i det da. For det er 
ikke noe jeg får gjort allikevel.  

 
Når Peter som voksen møter på vanskelige situasjoner reagerer han med avmakt. Han 

gir opp å finne en løsning, nesten før han har prøvd. Han diskuterer ikke situasjonen med 
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noen. Han velger å forsone seg med det som skjer. Dette kan være et mønster Peter har med 

seg fra overgrepssituasjon. Peter var som barn hjelpesløs i situasjoner hvor han opplevde 

incest. Også da reagerte han med avmakt. Avmakt og hjelpesløshet er tegn på traumer, men 

de er også tegn på barns måte å møte situasjoner som de ikke forstår. Som barn tenkte Peter at 

det ikke nyttet ikke å gjøre noe. Denne erfaringen kan ha medvirket til et mønster Peter 

benytter når han som voksen møter vanskelige utfordringer. Peter setter sin egen vilje tilside. 

Erkjennelse av overgrep gjør at Peter forstår at det kan være en sammenheng mellom 

opplevelsen av avmakt i nåtid og incest. Når han er oppmerksom på egne tanke- og 

handlingsmønstre kan han arbeide med dem.    
Peter sitat 9 

Altså, jeg har jo vært fullstendig grenseløs. Ehm, og for meg å si nei til noen, uansett hvor, hva det er, 
det er så, det må virkelig en kraftanstrengelse til. Eller jeg må mobilisere mye inni meg for å klare å si 
nei da. (Peter forteller om en bekjent som ber om hjelp). Og jeg sa til han, ja jeg må bare se om det er 
noe annet jeg skal gjøre og. Istedenfor å bare si at nei, det vil jeg ikke altså. Så sier jeg heller nei, jeg har 
andre ting og jeg får ikke gjort noe de. Jeg synes det er så vanskelig. Eh og faktisk det å virkelig eie det 
at min mening betyr noe. Det er noe jeg sliter med hver eneste dag. Og jeg må si til meg selv at det gjør 
den. Det betyr noe. Jeg betyr noe. Det, og jeg er viktig men. Noen dager så tror jeg på det, andre dager 
tror jeg ikke på det.  

 
 Det har skjedd en endring i Peter sitt liv. Før tenkte han at han må finne seg i ting. I 

intervjuet retter han seg selv til å si at han har funnet seg i ting. Nå ser Peter at han har et valg. 

Han er ikke lenger et offer for sin situasjon. Han er en aktør som tar valg. Det er likevel 

vanskelig å velge. Han vet hva han ønsker å gjøre, men det er vanskelig å si nei dersom andre 

behov er i konflikt med hans egne. Han arbeider med seg selv for å ivareta egne behov, ikke 

andres. Veien ut av det passive handlingsmønsteret kommer ikke av seg selv, det skal en del 

øvelse til. Det å forstå at en har valgmuligheter i sin situasjon er tegn på økt meningsfullhet. 

Erkjennelsen av overgrep medvirker til at Peter får en økt opplevelse av sammenheng.  

 Tone og Peter bruker i likhet med andre informanter flere år på å erkjenne overgrep og 

omsorgssvikt. I den kvantitative undersøkelsen spurte jeg deltakerne hvor lang tid de hadde 

brukt på å bearbeide overgrep. Svarene viste at mange utsatte har brukt lang tid på dette: 29 

prosent har brukt under 3 år, 19 prosent har brukt mellom 3 og 5 år, 22 prosent har brukt 

mellom 6 og 10 år og 30 prosent har brukt mer enn 10 år (N= 164). Dette viser at mer enn 

halvparten av deltakerne har brukt mer enn 5 år på å bearbeide og erkjenne overgrepene.   

 Finnes det noen sammenheng mellom erkjennelse og helse? I den kvantitative 

undersøkelsen sammenholder jeg deltakernes helse i forhold til hvor lang til de har brukt på å 

bearbeide overgrep. Helse blir målt med skalaene SCL-25 og IES 22R. I tillegg måles 

opplevelse av sammenheng med skalaen SOC-13. Denne viser til de utsattes opplevelse av 

sammenheng. Tidsperiodene jeg måler helse er de som har bearbeidet overgrep under 3 år, 3-
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5 år, 6-10 år og mer enn 10 år. Både for skalaene SCL-25 og IES 22R viser lave tall tegn på 

god helse. For skalen SOC-13 er høye tall tegn på høy grad av opplevelse av sammenheng.   

Resultatet viser som forventet, at de som har bearbeidet overgrep lengst har best helse 

og høyest grad av opplevelse av sammenheng (se tabell 21 og 22). Det går et skille i helse 

etter 5 år. De deltakere som har bearbeidet overgrep mer enn 5 år har bedre helse enn de som 

har bearbeidet overgrep i mindre enn fem år. Dette fant jeg både når jeg måler helse med 

SCL-25 og IES 22R. Det var overraskende at det ikke var noe skille mellom de som hadde 

bearbeidet overgrep i < 3 og de som hadde bearbeidet overgrep i 3-5 år. Basert på kvalitative 

data forventet jeg en økning i helse og en økning i opplevelse av sammenheng som startet ved 

angåelse og erkjennelse.  
Tabell 21. Gjennomsnittsverdier for enkeltspørsmål fra skalaene SCL-25, IES 22R og SOC-13 relatert til 
antall personer en har fortalt om seksuelle overgrep til, N=164   
Tid brukt på å bearbeide overgrep  
 

29 prosent 
har 

bearbeidet 
overgrep 

< 3 år 

19 prosent  
har 

bearbeidet 
overgrep  

3-5 år 

22 prosent 
har 

bearbeidet 
overgrep  
6-10 år 

30 prosent 
har 

bearbeidet 
overgrep  

>10 år 

P-verdi 

Psykisk helse SCL-25  
 

2.4 2.5 2.1 2.1 0.005 

Angst  2.3 2.4 2.0 2.0 0.05 
Depresjon  2.5 2.6 2.1 2.2 0.005 
Virkninger etter overgrep IES 22R/ 
reaksjoner på PTSD  

63.8 66.6 52,0 54.7 NS 

Unngåelse  21.8 20.5 18.4 18.7 NS 
Påtrengende tanker  24.2 25.3 19.7 20.4 NS: 

0.07 
Kroppslig aktivering  18.2 20.7 15.5 15.5 0.05 
Opplevelse av sammenheng 42.6 43.7 47.7 49.2 0.07 
Begripelighet  14.8 15.4 16.3 18.7 0.05 
Håndterbarhet  12.8 12.9 13.4 13.7 NS: 0.7 
Meningsfullhet  14.9 15.3 17.9 16.7 NS: 

0.06 
P-verdien refererer til sammenligning av gjennomsnittsverdien i de angitte grupper.  
 

Selv om resultatet viste forbedringer i helse og i opplevelse av sammenheng på de 

fleste områder har deltakerne fortsatt dårlig helse og en middels grad av opplevelse av 

sammenheng. Dersom vi deler SOC-13 skalaen i tre like stoler deler, er nederste tredjedel 

svar som er under 35, midterste del er svar som er mellom 36 og 68 og øverste tredjedel er 

svar som er høyere enn 46. Deltakerne i denne studien ligger på mellom 42 og 49, noe som 

viser at selv om de oppnår en høyere grad av opplevelse av sammenheng, ligger de fortsatt på 

en middels verdi.  

På skalaen som måler psykisk helse (SCL-25) er en verdi høyere enn 1.74 uttrykk for 

dårlig psykisk helse. I denne studiegruppen har deltakerne fortsatt dårlig psykisk helse, også 

de som har bearbeidet overgrep i mer enn 5 år. For skalaen som måler virkninger etter 
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overgrep (IES 22R) finnes det ingen eksakt verdi som skiller god helse fra dårlig helse. Men 

for indeksene unngåelse og påtrengende tanker er verdier høyere mellom 9-19 regnet som 

medium grad av reaksjoner og verdier høyere enn 20 regnet som høy grad av reaksjoner (se 

side 67). Vi ser her at i denne studiegruppen har deltakerne høy grad av virkninger etter 

overgrep/reaksjoner på PTSD de første fem årene mens de bearbeider overgrep, og at de får 

en reduksjon ned til medium grad av virkninger etter overgrep/reaksjoner på PTSD hos de 

som har bearbeidet overgrep i mer enn 5 år. Dersom vi omregner skalaen kroppslig aktivering 

på tilsvarende måte som unngåelse og påtrengende tanker får vi at svar mellom 0-6 indikerer 

lav grad av reaksjoner, 7-15 middels grad av reaksjoner og 16 høy grad av reaksjoner. Vi ser 

da at de utsatte også her går ned fra høy grad av reaksjoner til middels grad av reaksjoner.  I 

tabell 22 viser jeg eksempler fra enkeltspørsmål fra skalaene IES 22R og SCL-25.       
Tabell 22. Gjennomsnittsverdier for enkeltspørsmål fra skalaene SCL-25 og IES 22R relatert til den tid 
man har brukt for å bearbeide seksuelle overgrep, N=164   
Tid brukt på å bearbeide overgrep 
 

29 prosent 
har 

bearbeidet 
overgrep 

< 3 år 

19 prosent  
har 

bearbeidet 
overgrep  

3-5 år 

22 prosent 
har 

bearbeidet 
overgrep  
6-10 år 

30 prosent 
har 

bearbeidet 
overgrep  

>10 år 

P-verdi 

Psykisk helse SCL-25       
Følelse av å være unyttig D 2.4 2.6 1.8 1.9 0.005 
Følelse av å være anspent, oppjaget A 2.9 2.9 2.3 2.5 0.05 
Lett for å gråte D 2.7 2.7 2.1 2.1 0.01 
Stadig redd eller engstelig A 2.3 2.6 1.9 2.0 0.05 
Matthet eller svimmelhet A 2.5 2.4 2.1 1.9 0.01 
Nedtrykt, tungsindig D 2.8 3.0 2.2 2.4 0.005 
Følelse av ensomhet D 2.7 2.9 2.1 2.4 0.05 
Virkninger etter overgrep IES 22R/ 
reaksjoner på PTSD  

     

Jeg har hatt vansker med å konsentrere meg 
KA 

3.3 3.6 3.0 2.9 0.05 

Påminnelser om det som skjedde har gitt meg 
fysiske reaksjoner, f. eks. Svetting, 
pusteproblemer, kvalme og hjertebank KA 

2.9 3.1 2.4 2.5 0.05 

Jeg har tenkt på det også når jeg ikke har 
villet det PT 

3.2 3.2 2.7 2.7 0.05 

Bildet fra overgrepet har dukket opp i hodet 
mitt PT 

3.3 3.2 2.6 2.8 0.005 

Jeg har vært urolig og skvetten KA 2.9 3.0 2.3 2.5 0.05 
Jeg har vært klar over at jeg enda har mange 
følelser omkring overgrepet, men jeg har ikke 
sluppet dem til U 

3.3 3.1 2.6 2.8 0.01 

Jeg har kjent meg vaktsom og er klar for ting 
som kan skje KA 

2.8 3.1 2.4 2.5 0.05 

U= unngåelse, PT= påtrengende tanker, KA= kroppslig aktivering, B= begripelighet, H= håndterbarhet, M= 
meningsfullhet, A= angst, D= depresjon. P-verdien refererer til sammenligning av gjennomsnittsverdien i de 
angitte grupper.  
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Informantene i kvalitativ undersøkelse sa at erkjennelse er et vendepunkt hvor helsen 

og livet snur til det bedre. Hvordan skal vi forstå disse funn samlet? En måte å forstå funnene 

på er at erkjennelse handler om å forstå seg selv, sine reaksjoner og handlingsmønstre. 

Erkjennelse handler også om å akseptere og integrere det som har skjedd. Dette er en 

krevende prosess som de utsatte bruker tid på, noe narrativene til Tone og Peter viser. 

Erkjennelse av overgrep gir de utsatte en situasjon med økt begripelighet, økt meningsfullhet 

og økt håndterbarhet, fordi det er enklere å leve med sine reaksjoner når disse gir mening. Det 

å bli oppmerksom på det som er, som i mindfulness, gir ingen reduksjon i symptomer, men 

har likevel en positiv virkning på personers helse (Sauer, et al., 2011).  

Erkjennelse er en krevende prosess fordi det er mange forhold som skal aksepteres og 

integreres. De utsatte skal erkjenne selve overgrepserfaringen, de skal erkjenne hvordan 

overgrepet har påvirket livet deres både i form av senskader etter overgrep og i form av tap 

som har skjedd som en følge av overgrepet. Dette innebærer å forstå, akseptere og endre 

uheldige tanke- og handlingsmønstre. Den måten de utsatte har håndtert perioden med 

unngåelse på, har for flere medvirket til nye problemer som andre helseproblemer, rusmisbruk 

og kriminalitet. Disse forholdene skal også erkjennes og bearbeides. Jo flere traumer og 

vanskelige erfaringer de utsatte har, jo lengre tid vil de trolig bruke på erkjennelsesprosessen.  

Det kan se ut som at erkjennelse gjør at helsen snur gradvis til det bedre og til at 

utsattes opplevelse av sammenheng øker fordi de utsatte nå i større grad forstår sin situasjon 

og sine helseplager. Dette gjør det mulig å akseptere situasjonen som den er. Dette kan gjøre 

at de utsatte opplever sin situasjon som bedre, selv om de fortsatt har ulike helseplager.  

 

Fra et folkehelseperspektiv er det bekymringsfullt å avdekke hvor store 

helseproblemer de utsatte har. En oppsummering av funn knyttet til helse så langt viser:  

Perioden med unngåelse:  

1. Informantene har lav opplevelse av sammenheng. De forstår ikke at de utsettes for 

seksuelle overgrep når overgrepet skjer og de vet ikke hvordan de skal håndtere 

situasjonen. De forteller ingen om det som skjedde, og får derved ikke startet på 

bearbeidingen av hendelsen.  

2. Informantene har en rekke problemer som de ikke forstår hvorfor de har. De vet heller 

ikke hvor de kan søke hjelp.  

3. Tanker om egen delaktighet medvirker til følelser som skyld og skam, noe som igjen 

kan medvirke til at de utsatte ikke forteller om overgrep.  

4. Perioden med unngåelse og helseproblemer varer i opptil 30 år hos flere informanter.  
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Perioden med angåelse: 

5. Angåelse kan være dramatisk for informantene. Den 

sammenfaller ofte med en livskrise.  

6. Flere informanter har suicidale tanker og suicid forsøk før 

angåelse. 

7. Hjelp fra andre til å konstruere narrativ om 

overgrepshendelsen er en viktig ressurs for at angåelse skal 

skje. 

8. Mangelfulle kunnskaper om seksuelle overgrep medvirker 

til at senskader etter seksuelle overgrep blir oversett både 

av de utsatte og av helsepersonell, noe som forsinker 

angåelse.  

Perioden med erkjennelse: 

9. Erkjennelse er en krevende prosess fordi det er mange 

forhold som skal bearbeides hos informantene 

10. Erkjennelse av seksuelle overgrep er en langvarig og 

krevende prosess. 

11. Erkjennelse av seksuelle overgrep gir bedre helse og økt 

opplevelse av sammenheng, men det kan ta mer enn 5 år 

før en opplever mindre helseplager.   

12. Å bli trodd og forstått når en forteller om seksuelle 

overgrep øker erkjennelsen og helsen og opplevelsen av 

sammenheng. 

13. Erkjennelse gir valgmuligheter og bedre helse og økt 

opplevelse av sammenheng. 

 

Denne avhandling ser på forholdet mellom helse og 

anmeldelse av seksuelle overgrep. Et viktig spørsmål er om 

utsattes helse påvirker valget om å anmelde eller om det er andre 

forhold som medvirker til hvorvidt seksuelle overgrep blir anmeldt 

eller ikke. Disse spørsmålene kommer jeg tilbake til senere i 

avhandlingen.  

 
 
 
Erkjennelse er aksept og 
integrasjon av seksuelle 
overgrep.  
 
 Erkjennelse er en 
vanskelig prosess som 
foregår over år.  
 
Erkjennelse av overgrep 
og omsorgssvikt i 
barndommen er en 
smertefull prosess.   
 
Erkjennelse av overgrep 
innebærer også sorg 
over tapte muligheter.  
 
Erkjennelse er vanskelig 
fordi informanten må 
selv ta ansvar for at det 
gikk lang tid før de søkte 
hjelp.   
 
Erkjennelse gjør at 
sammenhenger mellom 
overgrep og andre 
hendelser blir tydeligere. 
En får økt begripelighet.  
 
Erkjennelse handler om 
å arbeide med egne 
tankemønstre og 
handlingsmønstre. 
 
Erkjennelse av det som 
er gjør endring mulig.    
 
52 prosent har brukt mer 
enn 5 år på å bearbeide 
overgrep.  
 
De som har bearbeidet 
overgrep i mer enn 5 år 
har bedre helse enn de 
som har bearbeidet 
overgrep mindre enn 5 
år. De har færre 
symptomer på angst og 
depresjon og de har 
færre traumereaksjoner.  
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Erkjennelse skaper behov for et oppgjør 
 

Narrativene til Therese handler om et oppgjør hun tok med overgriper på telefon. 

Dette påvirker både Thereses helse og hennes forhold til det å anmelde seksuelle overgrep.   

 Therese ble voldtatt på en skoletur 14 år gammel. Vel 50 år gammel erkjenner hun 

hva som skjedde. Erkjennelsen skaper behov for å kontakte overgriper.  
Therese sitat 1 

Jeg snakket med han for 3 år siden. Da ringte jeg til han og så sa jeg det at, jeg sa hvem jeg var, og så 
 uten å si noe mer, det som skjedde i 7 klasse, det har plaget meg veldig. Og jeg tenkte på forhånd, 
 han kan benekte det, han kan si han ikke husker det, mye han kunne sagt. Men med en gang jeg ringte  
 og sa det her, så sier han. Det er jo så lenge siden. Beklager det. Hvis jeg bare kunne gjort noe godt for  
 deg nå. Og da sa jeg at ja, du kan gjøre noe godt for meg med å si at du beklager det. Og det gjorde han.  
 

Therese ringer for å konfrontere overgriper med hva som har skjedd. Therese ønsker å 

oppnå tre ting med telefonsamtalen: 1) hun ønsker å fortelle overgriper at voldtekten har 

plaget henne veldig, 2) hun ønsker en innrømmelse fra overgriper at det var en voldtekt som 

skjedde, og 3) hun ønsker en beklagelse fra overgriper. Alle disse tre tingene oppnår hun. 

Therese oppnår her en gyldiggjøring av at overgrep har skjedd. Men er hun da ferdig med 

overgriper? Har hun fått sitt oppgjør?  

Gjennom terapi forstår Therese hvor stor innvirkning voldtekten har hatt på hennes liv. 

Denne innsikten gjør henne sint. Etter hvert som erkjennelsen øker, oppstår behovet for å 

kontakte overgriper på ny. Den beklagelse hun allerede har fått, er ikke lenger nok. 

Konsekvensene av overgrep har vært for stor til at hun kan slå seg til ro med en beklagelse. 

Hun ringer overgriper på ny. Denne gang blir hun avvist. Overgriper legger på. Therese 

ønsker at overgriper skal forstå hvor sterkt voldtekten har påvirket hennes liv. Hun søker en 

gyldiggjøring av de konsekvenser overgrepet har hatt i hennes liv. Therese skriver et brev til 

overgriper. Dette vil hun ha en tilbakemelding på. Hun ringer overgriper enda en gang. 
Therese sitat 2 
Therese: Og så hørte jeg ikke noe fra han, og så ringte jeg for siste gang da. Og da spurte jeg om han hadde  
 lest brevet. Jo han hadde det. Ja hvordan han hadde reagert på det. Nei det var ikke så mye å si om  
 det. Og så sa jeg til han at hvor mye det plaget meg i hverdagen, at jeg måtte avslutte utdanning på 
 grunn av det, og følgene med lang behandling, og psykolog i mange år. Og da sa han bare det han har  
 sagt før at det her er ikke jeg interessert i å høre. Og så ringte jeg opp igjen, og så sa jeg at du skal  
 høre på meg. Ja det ville han ikke. Hvis jeg ringte opp igjen en gang til så skulle han anmelde meg.  
Hildur:  Å ja, ja 
Therese: Så sa jeg ja vel sa jeg. Så ringte jeg opp igjen og så sa jeg bare anmeld meg. Gjør det, hvis det er  
 det du vil. Bare gjør det. Så ble det helt stilt. Og så sa jeg da at, hvis ikke du vil snakke med meg om  
 det, så kanskje jeg kan snakke litt med kona di om det. Ja hun visste det hun sa han. Ja vel, få snakke 
 med henne da. Og bang på med røret. Så det er, ja. Det er det. Men jeg kjente når jeg kunne si til han 
 bare anmeld meg da, så fikk jeg overtaket, og jeg kjente jeg var ikke redd han lenger. Og jeg  
 kunne si det, jeg hadde fått ut mye aggresjon, sinne og frustrasjoner.  
 

Hva er det Therese vil ha fra overgriper? Therese ønsker at overgriper skal forstå 

hvordan voldtekten har påvirket livet hennes. Denne tilbakemeldingen får hun ikke. Hun blir 
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på ny avvist, men gir seg ikke. Ved å ringe opp igjen forsøker hun å tvinge overgriper til å 

høre på henne. Therese fremstår her som et offer. Hun er i en situasjon hvor hun opplever 

avmakt fordi overgriper ikke vil høre på henne. Å være et offer er en vanskelig situasjon fordi 

et offer opplever at det har liten innflytelse på egen situasjon. Therese opplever seg prisgitt 

overgripers handlinger. Derfor forsøker hun gjentatte ganger å få han til å forstå hvilke 

konsekvenser voldtekten har hatt for henne. Therese har lav håndterbarhet i denne 

situasjonen.  

I løpet av telefonsamtalen skjer det en endring i maktforholdet mellom Therese og 

overgriper. Therese oppdager at det er hun og ikke overgriper som har makt til å bestemme 

om overgrepet skal anmeldes eller ikke. Denne oppdagelsen gjør at hun skifter posisjon fra å 

være offer til å være en aktør. En aktør er en person som ivaretar egne interesser. Endringen 

skjer når Therese oppdager at hun har valgmuligheter i situasjonen. Dette gir henne en 

situasjon med økt meningsfullhet og økt håndterbarhet.  
Therese sitat 3 

Fordi at for meg da. Å ha vært passiv i situasjonen hvor jeg fikk sjokk når jeg ble voldtatt, hvor jeg på 
en måte ble handlingslammet, og det satt i meg. Så kunne jeg komme over til en aktiv rolle, hvor jeg 
fortalte han hva som hadde skjedd med meg, hvor jeg kunne si bare anmeld meg, sant. Sånt at det, det 
 snudde situasjonen. Fra at jeg var passiv offer, til at jeg ble aktiv og hadde overtaket. Så jeg syntes jeg 
kom litt ut av den offerrollen og. At han har ikke noe makt over meg. Han kan ikke kontrollere meg. Jeg 
er fri på en måte.  

 
Når Therese er kommet ut av offerrollen forstår hun hva som skjedde. Hun knytter sin 

posisjon som offer sammen med voldtekten siden hun ved overgrepet fikk sjokk og ble 

handlingslammet. I likhet med Peter opplever Therese at hun har vært handlingslammet på en 

rekke områder i livet, ikke alle. Therese forstår sin posisjon som offer som en senskade etter 

overgrep. At hun venter mer enn 30 år før hun tar et oppgjør med overgriper kan forklares i 

lys av dette.  

For Therese handler erkjennelse av seksuelle overgrep om å komme ut av offerrollen 

og å bli fri. Men hva er det hun blir fri fra? Therese blir fri i fra opplevelse av avmakt knyttet 

til overgriper. Hun har helt siden overgrepet opplevd avmakt i denne relasjonen. Dette kan 

være en psykologisk forståelse hun fikk innlært under overgrep.  

Analysen viser at erkjennelse av seksuelle overgrep medvirker til at Therese og de 

andre informantene tar et oppgjør. Noen tar et oppgjør med overgriper, andre tar et oppgjør 

med seksuelle overgrep i eget liv. Blant de som tar et oppgjør med overgriper velger noen å 

anmelde, andre velger å holde politiet utenfor. Erkjennelsen gjør at informantens livssituasjon 

ble tydeligere. De fikk en oversikt over hva de kan gjøre noe med og hva de ikke kan gjøre 

noe med, hvilke valgmuligheter de har.  
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Therese blir i likhet med andre informanter sint når hun forstår hvor store 

konsekvenser overgrepet har hatt i livet hennes. I kvantitativ undersøkelse spurte jeg 

deltakerne om deres reaksjon på det seksuelle overgrepet (N=173). De vanligste reaksjoner 

var: redsel 80 prosent, skam 72 prosent, avsky 67 prosent, smerte 66 prosent , følelse av å 

ikke være tilstede 64 prosent, følelse av å være utenfor egen kropp 59 prosent. Andre  

reaksjoner var lysfølelse 35 prosent og sinne 28 prosent. Var noen sammenheng mellom 

utsattes reaksjon på overgrepet og anmeldelse?  

Jeg fant en sammenheng mellom reaksjon på overgrep og anmeldelse. Blant de som 

reagerte med sinne anmeldte 60 prosent (p< 0.01, en p-verdi på 0.01 betyr at det er sannsynlig 

dette funnet ikke er tilfeldig, men et lavt antall deltakere gjør funnet noe usikkert). Vi kan 

forklare dette med at sinne er en reaksjon som kan lede til protester (Zomeren & Lodewijkx, 

2005). Sinne er en reaksjon som identifiserer en grunn til å være sint på noe(n). Sinne vil 

alltid være rettet mot noe. Sinne kan skape en avstand som skiller deg og den andre, og 

derved kan denne reaksjonen gjøre at det er lettere å anmelde.  

 Therese velger å konfrontere overgriper med overgrepet over telefon. I kvantitativ 

undersøkelse spurte jeg om deltakerne hadde snakket med overgriper om overgrepet (N=172). 

Her svarte 50 prosent at ingen hadde snakket med overgriper eller at de ikke husket om noen 

hadde snakket med overgriper. 19 prosent sa at venner eller familie hadde snakket med 

overgriper og 31 prosent sa at de selv hadde snakket med overgriper om overgrepet.  

Det å snakke med overgriper om overgrepet kan ha betydning for anmeldelse. Der 

hvor ingen har snakket med overgriper anmelder 33 prosent. Der hvor familie eller venner har 

snakket med overgriper anmelder 56 prosent. Og blant de som selv har snakket med 

overgriper anmelder 53 prosent (p< 0.05). Selv om analysen viser at de som har snakket med 

overgriper i større grad anmelder, må en her ta i betraktning at spørsmålet ikke avdekker 

hvorvidt de utsatte har snakket med overgriper i forkant eller i etterkant av en anmeldelse. Det 

er derfor uklart hvorvidt det å konfrontere overgriper med overgrepet medvirker til at en 

anmelder eller ikke.  

Jeg spurte også om hvordan overgriper hadde reagert på konfrontasjonen (N=102). De 

vanligste reaksjonene fra overgriper var at overgriper benektet forholdet. 39 prosent sa at 

overgriper stilte seg uforstående til påstand om overgrep, 35 prosent sa at utsatte løy, og 33 

prosent sa at overgriper lot som om ingenting galt var skjedd. Noen overgripere aksepterte 

anklagene om overgrep: 31 prosent sa at overgriper innrømmet overgrep og 22 prosent sa at 

overgriper beklaget det som skjedd.  
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Det var noen forskjeller mellom anmelder og ikke anmelder i 

forhold til overgripers reaksjon på anklager om overgrep. I de 

situasjoner hvor overgriper sa at utsatte løy anmeldte 64 prosent. I 

de situasjoner hvor overgriper stilte seg uforstående til utsattes 

påstand anmeldte 55 prosent. I de situasjoner hvor overgriper 

beklaget det som skjedde anmeldte 56 prosent. Ingen av disse 

funnene var statistisk signifikant, og de viser til lave forskjeller i 

andel mellom anmelder og ikke anmelder. Funnene kan derfor være 

tilfeldige.  

 Et spørsmål som dukker opp under arbeidet med dette 

kapittel er om det er viktig at de utsatte anmelder seksuelle overgrep 

dersom de allerede har tatt et personlig oppgjør med overgriper. I 

mitt materiale er flere informanter i denne situasjonen. Dette er en 

problemstilling jeg vil komme tilbake til senere i avhandlingen.  

 
 
 
 
 
 

Erkjennelse medvirker til 
at informantene kommer 
ut av offerrollen. De 
utsatte forstår at de har 
makt, de kan velge om de 
vil anmelde overgrepet 
eller ikke.  
 
Erkjennelsen skaper 
behov for et oppgjør. 
Noen tar et oppgjør med 
overgriper. Andre tar et 
oppgjør med seksuelle 
overgrep i eget liv.  
 
Utsattes reaksjon på 
overgrepet (prosent): 
Redsel (80) 
Skam (72) 
Avsky (67) 
Smerte (66) 
Følelse av å ikke være 
tilstede (64) 
Følelse av å være utenfor 
egen kropp (59) 
Lystfølelse (35) 
Sinne (28) 
 
Blant de som reagerer 
med sinne på overgrep er 
det flere som anmelder 
enn som ikke anmelder.  
 
31 prosent av de utsatte 
har snakket med 
overgriper om 
overgrepet. 
 
Overgripere som ble 
konfrontert med 
overgrep reagerte med 
(prosent): 
Stille seg uforstående 
(40) 
Sa utsatte løy (36)  
Lot som ingenting galt 
var skjedd (34)  
Innrømmet overgrep 
(32) 
Beklaget overgrep (23)  
 
De overgripere som sa 
utsatte løy, som stilte seg 
uforstående til påstander 
om overgrep og som 
beklaget at overgrep var 
skjedd ble i større grad 
anmeldt enn ikke 
anmeldt. 
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Forhold som medvirker til at seksuelle overgrep blir anmeldt 
 

Mitt inntrykk er at informantene har en klar forståelse av hvorfor de vil anmelde eller 

ikke. De har nøye vurdert fordeler og ulemper med dette valget. De som anmelder ønsker å 

oppnå noe bestemt. De har en mening med å anmelde. Denne kommer frem i materialet på to 

måter. Det kommer frem gjennom innholdet i det som fortelles og gjennom informantens 

evaluering av sine narrativ.  

 

En anmelder seksuelle overgrep for å stoppe overgriper fra å begå nye 
overgrep 

 

En viktig mening med å anmelde overgrep er at informantene ønsker å stoppe 

overgriper fra å begå nye overgrep. De ønsker å beskytte andre fra å oppleve det samme som 

de selv har opplevd.  

Mary vet at hun mangler bevis i sin sak for å få overgriper dømt. Hun velger allikevel 

å anmelde.  
Mary sitat 4 

Jeg visste jeg hadde ingenting. Men jeg ønsket at det skulle ligge inne en anmeldelse på han, slik at på 
en måte de vet det. For at det er jo, jeg har jo hørt i ettertid at det er flere han har gjort det mot som ikke 
har turt å anmelde for eksempel. Og de har kanskje samme sak som meg, og de har funnet ut at de har 
lyst og kan ikke anmelde han. Men da er det kanskje gått et år og da står de på samme plass som meg at 
de har egentlig (ingenting) å ta han på. Men allikevel tenker jeg at jo flere som sier det, jo mer må jo de 
gripe litt fatt i.  

 
 Mary uttrykker med sin anmeldelse et ønske om å gjøre noe. Hun presenterer seg som 

en person som tar samfunnsansvar. Hun vet at hun ikke kan oppå noe i sin egen sak med å 

anmelde. Men kanskje kan hun oppnå noe for andre. Mary tenker at hennes anmeldelse kan 

styrke troverdigheten til andre dersom de anmelder samme overgriper. Dersom flere 

anmeldelser ligger inne på samme overgriper blir det enklere for de utsatte å bli trodd. Mary 

har selv erfart hvor viktig det var at politiet trodde på henne.   

Marys anmeldelse er rettet til politiet, ikke overgriper. Hun anmelder fordi hun håper 

at politiet kan stoppe overgriper fra å begå flere overgrep. Mary tenker at dersom politiet får 

inn flere anmeldelser på samme person vil de bli tvunget til å gjøre noe. Hun vet at overgriper 

har voldtatt flere. Hvordan skal hun ellers stoppe overgriper dersom hun ikke sier fra om hva 

som har skjedd? En forutsetning for at politiet skal stoppe en overgriper er at de får vite om 

overgrep. Mary ser på politiet som en ressurs for de utsatte.   
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 Sissel ønsker også å stoppe overgriper gjennom å anmelde. Når saken henlegges blir 

dette veldig vanskelig for henne:   
Sissel sitat 3 

Og den tanken at han kanskje skulle bli fradømt retten til å jobbe med barn fordi at han er jo lærer i 
vanlig barneskole. Og jeg synes det er skremmende at han, etter å hatt 2 sånne saker går fri og kommer 
tilbake til sin jobb med barn.  
 

 Sissels kjenner på avmakt. Hun ønsker å stoppe overgriper, men opplever at hennes 

anmeldelse ikke har noen effekt fordi saken er foreldet. Hun misliker sterkt at overgriper har 

en stilling hvor han arbeider med barn. Hun har selv erfart hvordan hun som barn ble 

manipulert til å delta i overgrepene. Det er vanskelig for Sissel at hun ikke kan gjøre mer for å 

stoppe overgriperen. Norsk lov bygger på det prinsipp at enhver person er uskyldig inntil en 

er dømt skyldig. Så lenge overgriper ikke har en domfellelse mot seg i en seksuell 

overgrepssak kan ikke samfunnet ta fra han jobben. Sissel er trodd av politiet i sine anklager 

mot overgriper at seksuelle overgrep har skjedd. Saken er henlagt fordi hun var 16 og ikke 15 

år ved siste overgrep. Dette er et forhold som har juridisk betydning for saken. I forhold til 

senskader etter overgrep er det opplevelsen av overgrepet som avgjør alvoret, ikke hennes 

alder. I motsetning til Mary opplever ikke Sissel møte med politiet som en god erfaring. Hun 

kjenner på avmakt etter at saken ble henlagt. Hun ser ikke hvor hun kan henvende seg for å få 

hjelp til å stoppe overgriperen.   

 

 Også Siri er opptatt av spørsmålet om anmeldelse. Hun tenker at dersom hun hadde 

anmeldt hadde hun kanskje klart å stoppe overgriper. Men er dette egentlig hennes ansvar? 
Siri sitat 1 

Og det fikk jeg jo høre (på støttesenteret) med den voldtekten og at, at jeg på en måte var med på at han  
kunne fortsette slik i og med at jeg ikke anmeldte. Og det har jeg jo når jeg hører om voldtekter som 
skjer i (by) og der jeg bor. Så stikker det jo. Er det han. Men altså, jeg kan jo ikke være ansvarlig for det 
han gjør. Men det er jo klart det er ikke bra hvis han går rundt og forgriper seg på andre jenter, hvis jeg 
kunne ha stoppet det. Det er en vond følelse. Men jeg tror jeg har roet meg såpass ned at jeg er ikke 
ansvarlig for det han gjør. Jeg kan ikke stå ansvarlig for å stoppe han.  
 

 For Siri er spørsmålet om hun bør anmelde for å stoppe overgriper vanskelig. Hun 

opplever press fra andre om at hun bør anmelde. Hun blir fortalt at så lenge hun ikke 

anmelder er hun medskyldig for overgripers handlinger. Dette skaper skyldfølelse hos Siri. Er 

det hun som er ansvarlig for overgripers handlinger? Siri forstår ikke dette.  

 Siris dilemma handler om to forhold. På den ene siden har ikke Siri ansvar for 

overgripers handlinger. Her har Siri helt rett i sin vurdering. På den andre siden vil en 

anmeldelse gjøre politiet oppmerksom på hvem overgriper er. Politiet har liten mulighet for å 

iverksette tiltak for å stoppe overgriper før de vet hvem overgriper er. Her har Siris venner 
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helt rett. Spørsmålet er om Siri har ansvar for å anmelde saken? Dette spørsmålet blir opplevd 

som stress for Siri når hun leser om voldtekt i avisen. 
Siri sitat 2 

Jeg kjenner jo det stikket, sant. Jeg leser jo veldig godt hvordan de ser ut. Altså, jeg merker meg hvem, 
hvilken alder de har og sånn. Og det hadde jeg kanskje ikke gjort hvis jeg hadde anmeldt. Da hadde jeg 
gjort mitt. Det kan godt være. Det har jeg tenkt mange ganger, men.  
 

 Siri følger nøye med hver gang avisen skriver om voldtekt i hennes by. Er det samme 

overgriper som har slått til en gang til? Hun må stadig sjekke om det kan være samme 

overgriper. Så lenge Siri lar være å anmelde har hun en uro som dukker frem med jevne 

mellomrom. Uroen handler om det er hennes ansvar å stoppe overgriper eller ikke. Er Siri 

medskyldig for overgripers handlinger dersom hun ikke sier i fra? Skal hun lytte til sin egen 

stemme som sier at hun ikke er det. Eller skal hun lytte til sine venner som sier hun er 

medansvarlig. Siris dilemma er at en anmeldelse kan skade henne selv og hennes barn, men 

kanskje forhindre at andre utsettes for overgrep. Uansett hvilken løsning hun velger kan noen 

bli skadet.  

Spørsmålet er om de utsatte har et moralsk ansvar å anmelde overgrep for å stoppe 

overgripere? Fra et folkehelseperspektiv skal hensynet til en befolkning gå foran hensynet til 

den enkelte (Krantz, 2008). Basert på denne tenkningen har Siri et ansvar for å melde fra om 

seksuelle overgrep. Når Siris venners presser henne for at hun skal anmelde for på den måten 

å stoppe overgriper, handler de i samsvar med denne tenkingen. Fra Siris perspektiv foretar 

saken seg annerledes.  

Siri har tatt valget om å ikke anmelde etter en nøye vurdering. Hun har snakket med 

politiet om sin sak. Hun vet at uansett om hun anmelder eller ikke vil saken bli henlagt på 

grunn av foreldelse. Hun har derfor ingen juridisk sak i den forstand at hun kan få overgriper 

dømt. Siri har erfart at overgriper kan være farlig. Hun er blitt overfalt, slått ned, voldtatt og 

forfulgt av overgriper. Hun har levd i flere år med konstant frykt for hva som kan skje. Denne 

frykten ble borte når hun tok et personlig oppgjør med overgriper. Siri frykter for at noe kan 

skje med henne og hennes familie dersom hun anmelder. Vil hun da få tilbake den konstante 

frykten? Hun vet ikke hva overgriper kan finne på å gjøre dersom han blir anmeldt. Hun vet at 

hun ikke orker å gå rundt å være livredd for at noe skal skje. Dersom hun anmelder kan hun 

kanskje stoppe overgriper, men hun risikerer å miste tryggheten i hverdagen. Dersom hun 

ikke anmelder kan hun fortsette det livet hun lever. Av to onder velger Siri det som ivaretar 

henne selv og hennes familie.   

 Når jeg i den kvantitative undersøkelsen spurte deltakerne om hvorfor de valgte å 

anmelde seksuelle overgrep (N= 76) svarte 77 prosent at de anmelder fordi de ønsker å 
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forhindre at overgriper begår nye overgrep. Det å stoppe overgriper 

fra å begå nye overgrep er derfor et viktig motiv for å anmelde 

seksuelle overgrep. 53 prosent sa at det var viktig at seksuelle 

overgrep ble anmeldt. Også dette er et viktig motiv for å anmelde.  

 En viktig mening med å anmelde seksuelle overgrep er å 

stoppe overgriper fra å begå nye overgrep. Utfordringen til 

informantene er hvordan de skal klare dette uten at dette får negative 

konsekvenser for dem selv. Det ligger en forventning i samfunnet om 

at seksuelle overgrep skal anmeldes. I veilederen for hjelpeapparatet 

”Seksuelle overgrep mot barn” heter det: “hovedregelen er at 

seksuelle overgrep skal anmeldes. En rask anmeldelse kan bidra til å 

hindre nye overgrep” (Sosial/Helsedirektoratet, 2003, p. 49).   

 Som samfunn eier vi alle dette problemet. Skal vi kunne finne 

frem til en løsning må vi arbeide sammen. Dersom vi ønsker at de 

utsatte skal anmelde slike saker, må vi kanskje se på de holdninger vi 

har i overgrepssaker. Her er tre tema:   

1. Hvordan møter vi utsatte som forteller om eller anmelder 

overgrep? Blir de stemplet? Flere utsatte i denne 

undersøkelsen opplever en slik stigmatisering.  

2. Hvordan møter vi overgripere? Støter vi dem ut av 

samfunnet? Er det er mulig å stoppe overgripere dersom vi 

som samfunn avviser dem?  

3. Hvordan kan vi håndtere situasjoner hvor seksuelle overgrep 

blir kjent, slik at vi både støtter de utsatte og samtidig møte 

overgriperen slik at de slutter å forgripe seg? 

 

En av informantene i denne studien forteller at i hennes familie 

har de klart å møte både den utsatte og overgriper på en god måte. 

Familien er tydelig på at seksuelle overgrep er gale handlinger. De 

gir full støtte til den utsatte. I forhold til overgriper skiller familien 

mellom handling og person. Overgriper har gjort gale handlinger. 

Disse tar familien avstand fra. Men de støter ikke overgriper ut. 

Familien tar ikke avstand fra overgriper som person.  

 
 
 
En anmelder seksuelle 
overgrep fordi en ønsker 
å stoppe overgriper fra å 
begå nye overgrep 
 
Det å anmelde seksuelle 
overgrep selv om en 
mangler bevis i sin sak 
gir en følelse av at en 
har gjort det en kan for å 
hjelpe andre.  
 
Informantene møter en 
klar forventning fra 
samfunnet om at 
seksuelle overgrep skal 
anmeldes. 
Forventningen oppleves 
som en moralsk plikt til å 
anmelde.  
 
Informantene kjenner på 
skyld og et moralsk 
ansvar dersom de ikke 
anmelder.  
 
Spørsmålet om utsatte 
har en moralsk plikt til å 
anmelde kan gi ulike 
svar fra et 
folkehelseperspektiv 
versus et personlig 
perspektiv 
 
77 prosent av de som 
anmelder ønsker å 
forhindre at overgriper 
begår nye overgrep.  
 
53 prosent mener det er 
viktig at seksuelle 
overgrep blir anmeldt. 
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En anmelder seksuelle overgrep for å få sine overgrep gyldiggjort 
 

En viktig mening med å anmelde er at overgriper innrømmer overgrep og tar på seg 

skyld. Gjennom å anmelde sier informanten i fra om at de er utsatt for noe straffbart. 

Anmeldelse er en handling hvor ansvaret for overgrep plasseres på overgriper.  

Nattilde ble seksuelt misbrukt av to overgripere. De begikk overgrep mot henne 

samtidig. Nattilde har valgt å anmelde overgriper 1, men ikke overgriper 2. Begge 

overgriperne har innrømmet de seksuelle hendelsene, men på hver sin måte. Måten overgriper 

innrømmer overgrep på, fikk betydning for om Nattilde valgte å anmelde forholdet eller ikke:  
Nattilde sitat 1 

Min (terapeut) sa det at jeg skulle skrive ned alt jeg husket som en bearbeidelse. Alle overgrepene, og  
alt jeg hadde tenkt og følt og alt slags sånn som det. Hva jeg hadde på meg og alt dette. Og det hadde 
jeg gjort. Og plutselig en dag kom overgriper 1 og sa at han ville se det arket som jeg hadde skrevet. Og 
da viste jeg det til han. Og jeg vet ikke helt, altså han rettet på enkelte ting. Det var ikke da og da det 
skjedde, det var da og da.  
 

 Nattilde konfronterer overgriper 1 med overgrep ved en tilfeldighet. Overgriper 1 ber 

om å få se hva hun har skrevet om overgrep. Etter å ha lest hennes notater innrømmer han hva 

som har skjedd ved å rette på det Nattilde har skrevet. Han innrømmer ikke at det som har 

skjedd var galt. Han tar derfor ikke på seg skyld. Denne formen for innrømmelse er ikke nok 

for Nattilde. Hun ønsker at han skal ta på seg skyld. Nattilde føler seg trodd, men ikke forstått 

i tråd med differensieringen beskrevet i modell 4 på side 109.    

Overgriper 2 innrømmer også hendelsen. Dette skjer på en annen måte:  
Nattilde sitat 2 
Nattilde: Han var lei, han er lei seg for det. Og han sa det at han tenker på det hver dag og han vil gjerne ha det  
 ugjort og han skulle gjort hva han kunne for å ikke ha gjort det å han var lei seg og. Altså, jeg skjønte at  

dette var faktisk ikke bare meg det har påvirket. Det har påvirket overgriper 2 veldig også. Altså at han 
 har slitt med det rett og slett. Og da er det liten vits å lage enda flere problemer for han med å anmelde 
 det. For han har allerede sagt unnskyld til meg. Så på en måte altså, han har allerede tatt sin skyld, han 
 har tatt det i fra meg og satt det på seg selv rett og slett.  
Hildur:  Ja det var et godt bilde. Ja. 
Nattilde: Mens overgriper 1 gjorde ikke det, så da måtte jeg gjøre det.  
Hildur:  Ja. Det var et veldig godt bilde. Ja, men jeg tror der er ja. Hm.  
Nattilde: Og den sterkeste måten å gjøre det på er å anmelde.  
 

Overgriper 2 viser for Nattilde at han har forstått at overgrepene er vanskelig for 

henne. Han innrømmer hva som har skjedd. Han viser at han angrer. Han tenker på det som 

skjedde hver dag, han opplever skyld. Nattilde tror på overgriper 2. Det er en nyanseforskjell 

mellom å innrømme at en hendelse har skjedd og å ta på seg skyld for hendelsen. Nattilde 

opplever at overgriper 2 tar skylden på seg. Derfor trenger hun ikke anmelde han. Overgriper 

1 har bare innrømmet hendelsene, ikke skylden. Han viser ingen tegn til at han har forstått at 

han har gjort noe galt. For å plassere skylden vekk fra seg selv anmelder hun han.  
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Jon anmelder, i likhet med Nattilde, fordi han ønsker at overgriper skal innrømme 

overgrep og ta skylden på seg. Han har vunnet sin sak i retten to ganger, men oppnådde det 

han ønsket med anmeldelsen? 
Jon sitat 3 
Jon:  Jeg mangler noe i dag og det er at han ikke godtok dommen.  
Hildur:   Slik at det oppgjøret med overgriper 
Jon:  det har ikke funnet sted 
Hildur:   Det har ikke funnet sted selv om du har anmeldt.  
Jon:  Ja.  
Hildur:   Er dette noe du går og kjenner på eller 
Jon:  Jeg skulle ønske at han innrømmet det. Eller bad om unnskyldning eller via advokaten som kunne sagt 

til min advokat at han har innrømmet deler ut av det. Men ingen av de delene har jeg fått.  
Hildur:   Så det du ønsket å oppnå med å anmelde var at han skulle innrømme  
 og ta på seg skyld.  
Jon:  Hadde han innrømmet etter politianmeldelsen, så hadde jeg latt være å gå til sak mot han.  
 
 Det er ikke skyldplassering nok at retten har dømt overgriper to ganger. Dette blir 

tydelig for Jon etter at andre rettssak er ferdig. Han forstår først nå at det er en forskjell på å 

bli dømt ansvarlig og å ta et personlig ansvar. Det første er en rettslig, det andre er en 

psykologisk gyldiggjøring av overgrepene. Så lenge overgriper ikke godtar dommen tar han 

ikke et personlig ansvar for sine handlinger. Retten kan plassere skyld på overgriper, men 

dette er ikke det samme som at overgriper innrømmer overgrep og tar på seg skyld. Jon fikk 

derfor ikke det oppgjøret han ønsket når han anmeldte.  

Denne avhandling viser at informantene har ulike forventninger til hva de ønsker å 

oppnå med anmeldelsen. Noen forventet som Jon, at overgriper skulle innrømme overgrep og 

ta skylden på seg. Andre plasserte skyld på overgriper når de leverte anmeldelse. 

Informantene hadde derved plassert skyld vekk fra seg selv, uavhengig av om overgriper 

innrømmet overgrep eller ikke.  

Noen forventninger var det mulig å få innfridd gjennom en anmeldelse, andre ikke. 

Jon anmeldte fordi han ønsker at overgriper skal ta ansvar for overgrepene, dette oppnådde 

han ikke. Sissel anmeldte fordi hun ønsker å stoppe overgriper ved at han ble fradømt jobben. 

Hun oppnådde ikke dette. Mary anmeldte fordi hun ville at politiet skulle vite om voldtekten, 

dette oppnådde hun. Mary legger fra seg saken når hun har anmeldt. Det å få avklart hva som 

er mulig og ikke mulig å oppnå gjennom en anmeldelse kan forstås som en generell 

motstandsressurs i Antonovsky´s forstand, fordi realistiske forventninger til en anmeldelse 

kan redusere skuffelse og stress hos informantene når saken er ferdig behandlet.   

Denne avhandling viser at en psykologisk gyldiggjøring av overgrepene er viktig. Jon 

fikk aldri dette, og han var skuffet etter rettssaken selv om han vant i retten to ganger. Mary 

fikk voldtekten sin gyldiggjort hos politiet. Hun fikk da lagt skylden fra seg. Det var enklere 
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for henne å forsone seg med at hennes sak ble henlagt, noe som blant annet kan skyldes at hun 

ikke lenger opplevde skyld for at overgrep skjedde. Plassering av skyld er en viktig mening 

med å anmelde, også for de informanter som har valgt å ikke anmelde.   

  

Peter har valgt å ikke anmelde.  
Peter sitat 10  

Det blir hvis jeg tenker en positiv ting som altså hvis det skulle vært noen vits for meg å anmelde så  
måtte det vært at han skulle innrømme skyld da.  Men den mannen har jo aldri innrømmet noe som helst 
i hele sitt liv. Så hvorfor i alle dager skulle han gjøre det nå når det er så pass alvorlige ting som det her 
da. Det tror jeg aldri han hadde gjort. Og da hadde min grunn til å anmelde han blitt, da hadde jeg ikke 
fått innfridd mine håp og ønsker. Å gå på en slik skuffelse nei. Det det, nei, ikke sånn som ting er for 
meg nå her i dag. 
 
Peter har et reflektert forhold til hva han kan oppnå og hva han kan risikere ved å 

anmelde. Det han kan oppnå er å få plassert skyld på overgriper, og derved vekk fra seg selv. 

Men han tror ikke at han vil oppnå dette selv om han anmelder, fordi han har erfart at 

overgriper ikke innrømmer egne feil. For Peter blir dette et argument for å ikke anmelde. Ved 

å la være å anmelde beskytter han seg selv mot en eventuell skuffelse dersom han anmelder 

og overgriper ikke tar på seg skyld.  

Peter tenker på tilsvarende måte som Jon: han trenger at overgriper tar ansvar for det 

han har gjort. Seksuelle overgrep skiller seg fra andre voldshendelser fordi dette er hendelser 

hvor skyldspørsmålet kan være mer utydelig. Hendelser som er seksuelle overgrep og 

hendelser som er frivillig sex kan innebære identiske handlinger, og derved se nokså like ut 

sett utenfra. Når overgrep anmeldes opplever politiet i økende grad at: ”begge partenes 

fortellinger er identiske på hendelsesplanet. Forskjellen mellom partene er i mange tilfeller at 

hun i ettertid har opplevd hendelsen som voldtekt, mens han har opplevd den som positiv” 

(Sætre & Grytdal, 2011, p. 15). For å tydelig skille mellom overgrep og frivillig sex er det 

viktig for informantene at de får plassert ansvar for hendelsen på overgriper. Så lenge de selv 

opplever skyld for at hendelsen skjedde forstår de ikke hendelsen som seksuelle overgrep.  

Selv om Peter var barn når han opplevde incest strever han som voksen med å plassere 

ansvar på overgriper. Traumer skaper en splittelse i personers personlighetsstruktur (se modell 

3 side 37). Den traumatiske erfaringen (traumedelen i modellen) utvikler seg ikke i tiden 

etterpå fordi traumeerfaringen blir holdt borte fra bevisstheten (Ruppert, 2011). Selv om Peter 

er voksen kan hans forståelsesrammer knyttet til incest bygge på den forståelse han hadde av 

hendelsene som barn. Og barn tenker en ofte at de har skyld for de hendelser som skjer (Vea, 

2001). Det å plassere ansvar for overgrep vekk fra seg selv er en viktig handling for at Peter 

og de andre informantene skal forstå at det som skjedde var et overgrep. Peter har delvis 
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foretatt denne ansvarsplasseringen gjennom prosessen med å 

erkjenne overgrepene i terapi. Han forstår derfor at overgrepene 

ikke var hans skyld. Men han tenker likevel at det kan være en 

forskjell dersom han anmelder. Selv om Peter forstår at 

overgrepene er overgripers ansvar, kan han samtidig oppleve noe 

skyld. Denne indre konflikten tenker Peter kan bli løst dersom 

overgriper tar på seg ansvar for overgrepene.   

I likhet med Jon anmelder flere informanter fordi de ønsker 

å få gyldiggjort sine overgrep i egen familie, og derved bli kvitt 

opplevelsen av skyld. Jon opplever liten støtte fra egen familie når 

han anmelder. På spørsmålet om i hvilken grad deltakerne fikk 

støtte fra familie og venner i avgjørelsen om å anmelde overgrep 

var det flere som opplevde støtte fra venner enn fra familie 

(N=76). 70 prosent fikk stor støtte fra venner og 42 prosent fikk 

stor støtte fra familien. 15 prosent fikk delvis støtte fra venner og 

21 prosent fikk delvis støtte fra familien. 15 prosent fikk liten 

støtte fra venner og 37 prosent fikk liten støtte fra familien.  

 

Det er interessant at de informanter som tror at de kan få 

plassert skyld på overgriper ved å anmelde, anmelder. Og de som 

tror at de ikke kan oppnå dette, lar være å anmelde. Informantens 

forventninger til hva de tror de kan oppnå med å anmelde har 

derfor betydning for valget om de anmelder eller ikke.  

Dersom informantene stiller som betingelse at overgriper 

skal innrømme skyld for at de skal kunne legge skylden fra seg, 

kan de risikere å bruke resten av livet på denne kampen. De skaper 

da en situasjon som de ikke får løst uten at overgriper samtykker. 

Dette er derfor en uheldig løsning. Det er derfor en viktig for de 

utsatte å få hjelp til å få avklart forventinger til hva de kan oppnå 

med en anmeldelse. Dette kan spare dem for skuffelse og 

vanskelige reaksjoner i etterkant.  

   

 
 
 
Informantene anmelder 
for å plassere skyld for 
overgrep på overgriper, 
og vekk fra seg selv.   
 
Informantene ser ingen 
mening med å anmelde 
overgripere som viser at 
de angrer. De har 
allerede tatt på seg 
skylden.  
 
Det er viktig for 
informantene å få sine 
overgrep gyldiggjort.  
Gyldiggjøring av 
seksuelle overgrep 
handler om 
skyldplassering.  
 
Informanter som ikke får 
sine overgrep gyldiggjort 
i nettverket anmelder for 
å få en rettslig dom.  
 
Retten kan plassere 
ansvar på overgriper. 
Dette er ikke det samme 
som at overgriper tar 
ansvar for overgrepet.   
 
70 prosent fikk stor 
støtte og 15 prosent fikk 
liten støtte fra venner når 
de skulle anmelde 
seksuelle overgrep.  
 
42 prosent fikk stor 
støtte og nesten like 
mange 37 prosent fikk 
liten støtte hos familien 
når de skulle anmelde 
seksuelle overgrep.  
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En anmelder for å bli ”ferdig med” seksuelle overgrep 
 

Informantene opplever erkjennelse av seksuelle overgrep som en lang og smertefull 

prosess. Materialet viser at de ønsker å bli ”ferdig med” seksuelle overgrep. Kan det å 

anmelde være en måte som hjelper informantene med dette?   

Therese vurderer å anmelde.   
Therese sitat 4 

For fordi at når jeg snakket med han sist og, og han sa jeg vil ikke høre det her, så kjenner jeg jo, at jeg 
har snakket nok med han for det skjer ikke mer der. Men å ta det videre å sette et endelig punktum, det 
blir det nok da. Ja. Da tror jeg nok og at jeg er mer ferdig med det sånn sett. Så det hadde vært godt det 
som en avslutning, det synes jeg jo.  

 
Therese er i erkjennelsesprosessen. Hun har allerede hatt flere oppgjør med overgriper. 

Hun trenger derfor ikke anmelde for å plassere skyld vekk fra seg selv. Hun opplever seg ikke 

lenger som et offer i relasjon med overgriper. Therese ser ikke hva mer hun kan oppnå med 

flere oppgjør med overgriper.  

Therese ønsker å bli ferdig med å bearbeide og erkjenne overgrepet. Hun lurer på om 

en anmeldelse kan hjelpe henne med dette. Dette kan hun ikke vite på forhånd fordi det er 

ikke mulig å evaluere en prosess mens en er midt i prosessen. Det er først i ettertid en kan se 

seg tilbake og vurdere om det ble slik en ønsket.  

Erkjennelse og anmeldelse av seksuelle overgrep er to hendelser som kan forsterke 

hverandre, men ikke erstatte hverandre. Erkjennelse skaper behov for et oppgjør. På den 

måten kan erkjennelse medvirke til at seksuelle overgrep blir anmeldt. Når en anmelder må de 

utsatte fortelle detaljert om overgrepet i politiavhør. Denne prosessen kan hjelpe de utsatte til 

å se på forhold knyttet til overgrepet fra nye perspektiver, noe som kan øke erkjennelsen. En 

anmeldelse kan dermed øke utsattes erkjennelse.  

En anmeldelse kan ikke ta bort traumatiske reaksjoner som ikke er erkjent og 

bearbeidet. Slike reaksjoner kan dukke opp i bevisstheten form av minnebilder (Axelsen & 

Wessel, 2006) eller fremstå som somatiske plager (Cozolino, 2010; Follette, et al., 2009). Det 

å anmelde seksuelle overgrep er derfor i seg selv ikke nok for å ”bli ferdig” med seksuelle 

overgrep. På den andre siden er heller ikke erkjennelse og bearbeiding av traumer nok for å 

sette sluttstrek. Å sette sluttstrek i slike saker handler om to forhold (van der Kolk, 

McFarlane, & Hart, 1996/2007): 1) de utsatte må gjeninnta kontroll over eget liv og komme 

seg ut av avmaktsposisjonen, og 2) de må utføre handlinger som symboliserer en sluttstrek.  

Therese har gjennom oppgjøret med overgriper kommet seg ut av offerrollen og 

avmaktsposisjonen. Men hun har enda ikke satt punktum for erkjennelsen av sin 
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overgrepshistorie. For Therese kan det å anmelde overgrepet være en slik handling. Den er 

symbolsk fordi hun ikke kan oppnå noe juridisk med å anmelde, saken er foreldet. Handlingen 

er også symbolsk fordi overgriper allerede har innrømmet voldtekt, og på den måten tatt på 

seg skyld for at hendelsen skjedde. For Therese kan det å anmelde være en handling som 

styrker henne, dersom hun ved å anmelde klarer å sette punktum for erkjennelse og 

bearbeiding av seksuelle overgrep.  

 

Linda ønsker i likhet med Therese, å ”bli ferdig” med ”styret” rundt seksuelle 

overgrep. Linda har derfor valgt å anmelde faren for incest.  
Linda sitat 2 
Linda.  Så jeg vet ikke, jeg kanskje, jeg vet ikke om det er rett å si jeg angret. Men eh, jeg har hvert fall gjort  
 noe. For jeg har alltid tenkt at, eller jeg tenkte da at dette er det siste jeg gjør i forhold til dette. Da er  
 det ferdig. Og da er det en ikke ting.  
Hildur:  Ble det ferdig.  
Linda:  Og sånn ble det ikke.  
Hildur:  Nei. Fordi.  
Linda:  Eh, fordi jeg oppnådde ikke det jeg ønsket, overhodet.  
Hildur:  Og det du ønsket det var å få han i fengsel, få han dømt.  
Linda:  Jeg ville ha han dømt ja, om de hadde satt han en dag eller 10 år spiller ingen rolle, bare han hadde blitt  
 dømt.  
 
 Linda anmelder for å få et oppgjør med overgriper. Hun søker en rettslig bekreftelse 

på at hun har opplevd seksuelle overgrep. Dette er viktig for henne, fordi hun i likhet med Jon 

ikke fikk sine overgrep gyldiggjort i egen familie. Hun er trodd, men ikke forstått, fordi 

hennes familie viser ingen konkretet handlinger hvor de tar på alvor det Linda forteller. Linda 

opplever derfor liten støtte fra familien, noe som samsvarer med nivå 1 i modell 4 side 109. 

Mangelen på støtte fra familien gjør at Linda er i en situasjon med svekket meningsfullhet og 

svekket håndterbarhet. Dette blir et problem for henne i hverdagen:   
Linda sitat 3 
Linda:  Og det er jo ikke, det var etter at jeg har anmeldt og familien viste det, så var jeg i (et selskap) til en  
 (slektning). Eh og kom der, jeg hadde aldri drømt om at han (overgriper) var bedt. Men det var  

han. Og jeg var plassert att med han. Så jeg tok ungene, reiste meg og gikk. Uten å si et ord. Så det er jo 
helt fantastisk. Hadde det vært hvem som helst annen, så hadde. Jeg blitt overfalt ned i parken her og 
voldtatt så ville de, det hadde vært lynsjestemning.  

Hildur:  De hadde aldri gjort det.  
Linda:  Aldri, men siden det er far min da. Så det viser hvor komplisert det er. Og ikke bare for meg.  
 Men for de andre også.  
 
 Det Linda har fortalt om incest, fikk ingen konsekvenser for de andre 

familiemedlemmene. Lindas familie lever videre som om overgrep ikke har skjedd. Dette 

handler trolig om at overgriper er i samme familie som Linda. I slike situasjoner blir 

gyldiggjøring av overgrep komplisert. Linda tenker at hennes familie ville forholdt seg 
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annerledes til situasjonen dersom hennes overgriper hadde vært ukjent. En ukjent overgriper 

ville aldri blitt invitert på samme fest.   

Lindas familie ønsker ikke ta stilling til de påståtte overgrepene. Men er det mulig å 

ikke ta stilling i seksuelle overgrepssaker? Kan en fremstå som nøytral i slike situasjoner? 

Eller er det slik at ens handlinger enten vil gyldiggjøre eller ugyldiggjøre informantens 

anklager om seksuelle overgrep? Handlingen å plassere Linda ved siden av faren (overgriper) 

som om ingenting galt har skjedd, blir av Linda opplevd som en ugyldiggjøring av 

overgrepene. Dette skaper en uholdbar situasjon for henne. Hun makter ikke leve med at 

familien ugyldiggjør overgrepene. Hun anmelder for å få en dom som viser familien at incest 

har skjedd. Linda tenker dette kan gjøre det enklere for henne å møte egen familie.  

Så lenge Lindas far ikke er dømt for seksuelle overgrep klarer ikke Lindas familie å 

forholde seg til han som en overgriper. Familiens holdning i denne saken samsvarer med 

vanlig rettspraksis i Norge, og med FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter. I § 14.2 

heter det: ”Enhver som er siktet for en straffbar handling skal anses uskyldig inntil hans skyld 

er bevist etter loven”. Lindas far er derfor ikke skyldig som overgriper før han er dømt 

skyldig. Linda tenker at dersom faren blir dømt, blir hennes familie nødt for å forholde seg til 

dette. Så lenge faren ikke er dømt er situasjonen uklar for familien, og da er den også 

vanskelig å forholde seg til for Linda.  

  

Sissel har anmeldt overgriper. Saken ble henlagt. Men hun er i likhet med Linda, ikke 

ferdig med saken. Sissel har noe hun ønsker å fortelle:  
Sissel sitat 4 

Og bare det at han, den tanken at han, jeg skulle få sagt til han hva det faktisk har gjort med meg. Det  
var liksom det jeg tenkte, at det skulle bli en mulighet til å si han hva det faktisk har gjort. Ikke bare  
selve handlingen, fordi den vet han jo. Men hva det faktisk har gjort. 

 
Sissel ønsker seg et oppgjør med overgriper i retten. For henne handler ikke oppgjøret om å gi 

overgriper ansvar for at overgrep skjedde. Dette ansvar har hun plassert på han gjennom å 

anmelde. Sissel ønsker å konfrontere overgriper med hvilke konsekvenser overgrepene har 

hatt i hennes liv. Dette er viktig for henne. Hun ønsker at overgriper skal forstå hvor sterkt 

overgrepene har preget livet hennes.  

Gjennom å anmelde opplever Sissel seg trodd, men ikke forstått. Hun opplever seg 

ikke forstått fordi saken henlegges uten rettssak. Sissel klarer ikke slå seg til ro med at 

overgriper skal slippe unna ansvaret for det han har gjort. Når saken henlegges sitter hun igjen 

med et udekket behov. Hun ble ikke ferdig med saken. Hun fikk ikke det oppgjøret med 

overgriper som hun anmeldte for å få. Sissel ønsket seg en rettssak. I hennes situasjon kan det 
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å få sin sak opp i retten være en generell motstandsressurs i 

Antonovsky´s forstand, fordi en rettssak kan gi henne mulighet for 

et personlig oppgjør med overgriper. Uansett hva utfallet blir, så er 

saken da prøvd av retten, og Sissel kan da slå seg til ro med rettens 

kjennelse. Det at det ikke ble en rettssak gjør at Sissel ikke er 

ferdig med saken, selv om politiet har lukket saken. Sissel er nå i 

en situasjon med svekket meningsfullhet og svekket håndterbarhet.  

 At en anmelder fordi en ønsker å ”bli ferdig” med seksuelle 

overgrep er bekreftet både i kvalitativ og kvantitativ undersøkelse. 

Blant 76 personer som har anmeldt overgrepene svarer 57 prosent 

at de anmelder for å bli ferdig med overgrep eller overgriper slik at 

de kan gå videre i livet.  

De utsatte anmelder også for at overgrepene skal bli kjent. I 

kvantitativ undersøkelse fant jeg at 57 prosent anmelder for at 

andre skal få vite hva overgriper har gjort (N=76). Blant de som 

ikke har anmeldt overgrepene (N=108) svarer 15 prosent at de ikke 

ønsker at familie skal få vite om overgrepene og 7 prosent at de 

ikke ønsker at venner skal få vite om overgrepene. Det er altså 

langt flere som ønsker å fortelle andre at overgrep har skjedd enn 

de som ikke ønsker at dette skal bli kjent.  

 Linda og de andre informantene anmelder fordi de ønsker 

at overgriper skal bli dømt. For de informanter som ikke har fått 

sine overgrep gyldiggjort i egen familie er en domfellelse viktig. I 

den kvantitative studien svarer 70 prosent at de anmelder for at 

overgriper skal få straff (N=76). Dette tyder på at de fleste utsatte 

som anmelder, i likhet med Sissel ønsker seg oppgjør i rettssalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Det å anmelde seksuelle 
overgrep er en naturlig 
del av en 
erkjennelsesprosess. 
 
En anmelder seksuelle 
overgrep for å gjøre 
”seg ferdig” med 
seksuelle overgrep.  
 
En anmelder seksuelle 
overgrep for å få 
overgriper dømt. En 
domfellelse er viktig i 
situasjoner hvor 
overgriper er en del av 
samme nettverk. 
 
En anmelder seksuelle 
overgrep for å få et 
oppgjør med overgriper.  
 
En anmelder seksuelle 
overgrep fordi det er 
viktig å fortelle 
overgriper hvilke 
konsekvenser seksuelle 
overgrep har hatt i livet.  
 
70 prosent anmelder 
fordi de ønsker at 
overgriper skal få sin 
straff.  
 
57 prosent anmelder for 
å bli ferdig med 
seksuelle overgrep/ 
overgriper, slik at de kan 
gå videre i livet.  
 
57 prosent anmelder for 
at andre skal få vite hva 
overgriper har gjort.  
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 En anmelder seksuelle overgrep for å ivareta egen selvverdi 
 

Selvfølelsen påvirkes av hendelser som er viktige for oss (Park & Maner, 2009). Det å 

anmelde seksuelle overgrep er en hendelse som var viktig for informantene, og derfor en 

hendelse som påvirker deres selvfølelse. Selvfølelsen er summen av tanker og følelser en 

person har om seg selv (G. C. Elliott, 2001). Den handler om hvordan personer vurderer seg 

selv, hvilke emosjonelle tilbakemeldinger personer gir seg selv (Ervin & Stryker, 2001). 

Selvfølelse handler både om selvtillit og om selvverdi. Menneskets selvverdi kan være både 

indre og ytre styrt. Den er indrestyrt når personer vurderer sine handlinger ut fra personlige 

kriterier. Den er ytrestyrt når personer vurderer sine handlinger ut fra tilbakemeldinger fra 

andre. En selvvurdering som er basert på indre kriterier er mer stabil enn en selvvurdering 

basert på ytre kriterier (Rosenberg & Owens, 2001). Selvfølelse, selvtillit og selvverdi er 

viktige begreper når en skal forstå hvorfor seksuelle overgrep blir anmeldt.  

 For Teolaus handler også det å anmelde om å ivareta egen selvverdi. Teolaus ble 

seksuelt misbrukt 14 år gammel. 40 år senere anmelder han.  
Teolaus sitat 1 
Teolaus: Og det tror jeg hjalp, jeg tror at det også få det meldt, hjalp på med det. At jeg våget også å si det å føle 
               at nå ble jeg trodd.  
Hildur:  Hm at det var lettere å gå ut og snakke etter at du hadde anmeldt, eller hvis du ikke hadde gjort det.  
Teolaus: Ja, ja. Det var jo et bevis, et vitne på at, så var det.  
Hildur:  At du selv følte deg mer troverdig på en måte? 
Teolaus: Ja, ja.  
 

Teolaus fremstår som en integrert person. Han anmelder for å være en person som 

ønsker å leve i samsvar med det han står for. Han anmelder selv om han vet at anmeldelsen 

blir henlagt. Det er derfor ikke juridiske argumenter som gjør at han anmelder. Teolaus 

anmelder for å si fra om at han ble utsatt for seksuelle overgrep. Han ønsker at dette skal bli 

offentlig kjent. 
Teolaus sitat 2 
Hildur:  Men det var når du begynte her på senteret at du begynte å tenke tanken om å anmelde.  
Teolaus:  Ja, ja. Altså. Jeg måtte, for at jeg forstod at jeg måtte det for å få vekk eh det papiret på at det var  

epilepsi på grunn av angst for de følelsene jeg hadde.  
Hildur:  Altså du anmeldte for å få papirer på  
Teolaus: At jeg var i orden. Eller at det var misbruket som hadde ført til at jeg hadde fått de angstanfallene.  

 
Teolaus ble seksuelt misbrukt i arbeidslivet. Han opplevde presset så stort at han 

besvimte. Legen gav han diagnosen epilepsi, og sa at han ikke kunne fortsette i det yrket han 

hadde valgt. Han ble uføretrygdet. Etter at han har erkjent seksuelle overgrep forstår Teolaus  

at epilepsidiagnose trolig var feil. Han har aldri besvimt mer enn den ene gangen. Han tror 

derfor at angst medvirket til de problemene han fikk på jobben. Teolaus har en klar mening 

med å anmelde. Han retter oppgjøret mot ”det offentlige”, og ikke mot overgriper. Han mener 
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det er feil at det står i hans papirer står at han er uføretrygdet på grunn av epilepsi. Det er 

viktig for hans selvverdi at han får omgjort disse papirene.  

Teolaus opplever i likhet med Sissel (se side 104-105), at ved å få en medisinsk 

diagnose så plasserer ansvaret for problemene på han selv. Han ble møtt av helsepersonell 

som en person med alkoholproblemer, en person med angst, en person med epilepsi, en 

person med smerter. Han har fått medisiner for å lindre plagene, men liten hjelp til å se 

sammenhenger mellom sine problemer og andre hendelser i livet. Erkjennelsen av seksuelle 

overgrep gjør at Teolaus forstår at mange av hans plager kan være senskader etter seksuelle 

overgrep. Teolaus ønsker i likhet med Alex (se side 110) at hans anmeldelse skal vise andre 

personer at problemene kan skyldes senskader etter seksuelle overgrep. En omskriving av 

livshistorien er viktig for hans selvfølelse fordi den plasserer ansvar for problemene vekk fra 

han selv. Det å anmelde overgrep er derfor en handling Teolaus gjør for å styrke sin selvverdi.  

 Teolaus opplever at det å anmelde virker positivt på selvfølelsen. Etter at han har 

anmeldt blir det enklere å fortelle andre om overgrep. Han klarer også bedre å ta imot andres 

anerkjennelse av at de tror det han forteller. Det å handle i samsvar med egne verdier er et 

eksempel på indrestyrte kriterier som styrker hans selvverdi. Det at han mottar positiv 

tilbakemelding fra andre er eksempler på ytre styrte kriterier som styrker hans selvverdi. 

 

Tina anmelder en voldtekt. Når saken henlegges, velger hun å anke saken.   
Tina sitat 4 
 Saken ble jo henlagt tre ganger. Når den ble henlagt første gang så fikk jeg beskjed om at den kunne  
 ankes. Og det, jeg anket jo det helt opp til statsadvokaten. Og dermed så ble den liksom henlagt tre  

ganger, sånn sett. Eh, og det var jo ingen som forstod at jeg egentlig gjorde det, i det hele tatt. Men da så 
handlet det vel egentlig om. Altså jeg spurte jo om hva sjansen var for å få en rettssak. Og jeg fikk 
beskjed om at sjansen var lik null. Og derfor så kunne jeg anke så langt jeg kom. Altså så langt jeg 
kunne fordi jeg visste jo med meg selv at jeg ikke hadde mu(lighet), ork til noen rettssak. Da hadde jeg 
allerede kjent på hvor tøft det var bare i avhør, sånn at. Det var aldri aktuelt for meg å gå, å ha noen 
rettssak. Jeg ville ikke det selv. Jeg visste jeg ikke hadde krefter til det. Sånn at, i og med at jeg hadde 
den betryggelsen om at det ikke kunne bli noen rettssak så kunne jeg anke det. Og så kunne jeg allikevel 
lene meg tilbake og med god samvittighet og vite at jeg hadde gjort absolutt alt det som jeg kunne gjort 
for å få han dømt. For da hadde jeg klaget igjennom alle klageinstanser.  
 
Tina har anmeldt overgriper, men hun ønsker ikke et rettslig oppgjør. Hun har erfart at 

det var vanskelig å snakke om overgrep i politiavhør. Det tok for mange krefter. Hun orker 

derfor ikke å møte overgriper i retten. Likevel velger hun å anke når saken henlegges. Hva er 

det hun ønsker å oppnå med anken? Hun ønsker å markere for overgriper at det som skjedde 

var en voldtekt. Både anmeldelsen og det å anke sakene gir Tina mulighet til å ha et oppgjør 

med overgriper og med seksuelle overgrep i eget liv.   
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 Sett fra et juridisk perspektiv har Tina en svak sak, men for Tina handler ikke 

anmeldelsen om å få en juridisk dom. Den handler om Tinas selvverdi. Hun styrker denne ved 

å anke saken to ganger, fordi hun da viser at hun gjorde det hun kunne gjøre i saken. Hun 

visste på forhånd at risikoen for rettssak var minimal. Dette gav henne selvtillit til å kjempe til 

siste slutt. Tina er nå i en situasjon med økt meningsfullhet fordi hun har kontroll over 

situasjonen.  

Ved å anmelde gir Tina seg selv en mulighet til å bli ferdig med saken. Når saken er 

ferdig behandlet hos politiet, er det ikke mer Tina kan gjøre. Det å sette sluttstrek i seksuelle 

overgrepssaker handler ofte om å komme seg ut av avmaktsposisjonen og å utføre en handling 

som symboliserer at en setter sluttstrek (van der Kolk, McFarlane, & Hart, 1996/2007). Når 

Tina anker saken på tross av råd fra andre mot å gjøre det, tyder dette på at hun ikke er i en 

avmaktsposisjon. Etter at saken var henlagt tre ganger var det ikke mer Tina kunne gjøre. Det 

å anmelde og anke sakene var derfor en handling hvor hun fikk satt en sluttstrek for sitt 

oppgjør, noe som også styrker hennes selvfølelse. 

  

Tina og de andre informantene anmelder overgrep for å styrke sin troverdighet. I 

kvantitativ undersøkelse fant jeg at 42 prosent anmelder for å bli trodd (N=76), og at 36 

prosent anmelder IKKE fordi de er redd for å ikke bli trodd (N=108). Det er nesten like 

mange anmelder for å bli trodd som de som ikke anmelder fordi de er redd for å ikke bli 

trodd. Dette viser at vurdering av troverdighet er viktig når valget tas hvorvidt en skal 

anmelde eller ikke.  

Tina og Teolaus opplevde at det å anmelde gav dem økt selvverdi. Selvverdi er nært 

knyttet sammen med selvfølelse. I kvantitativ undersøkelse ble selvfølelse målt med skalaen 

Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES-10). Jeg undersøkte forholdet mellom selvfølelse og 

antall personer en har fortalt om overgrep til i tre grupper: 1) de som har fortalt mellom 1-10 

personer om overgrep, 2) de som har fortalt mellom 11-20 personer om overgrep, og 3 de som 

har fortalt flere enn 20 personer om overgrep. Høye verdier er tegn på høy selvfølelse. 

Resultatet viser at de som har fortalt om overgrep til flest personer har høyest grad av 

selvfølelse (se tabell 23). De som har fortalt mellom 1-10 personer om overgrep har en 

snittscore på 22.8 på selvfølelse. De som har fortalt mellom 11-30 personer om overgrep har 

en snittscore på 23.9 og de som har fortalt mer enn 30 personer om overgrep har en snittscore 

på 28.4.  
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Tabell 23 viser de spørsmålene som målte selvfølelse, og 

hvordan snittscoren varierte ut fra hvor mange de har fortalt om 

overgrep til. Resultatet viser at de som har fortalt om overgrep til 

flere enn 20 personer har høyest grad av selvfølelse.   
Tabell 23. Gjennomsnittsverdier for enkeltspørsmål fra skalaene RSES 
relatert til antall personer en har fortalt om seksuelle overgrep til, N=171 

Antall personer en har fortalt om overgrep til < 10 11-20 >20 P- verdi 
* 

Prosentvis fordeling av deltakerne 32 43 25  
Selvfølelse RSES-10 total (variasjon 10-40) 22.8 

 
24.0 26.9 0.01 

Jeg kjenner at jeg er minst like verdifull som  
andre mennesker  

2.5 2.6 3.1 0.01 

Jeg synes at jeg har mange gode egenskaper  3.0 3.0 3.3 NS 
Alt i alt kjenner jeg meg mislykket 2.3 2.5 2.7 NS 
Jeg klarer å gjøre ting like bra som de fleste  
andre mennesker  

2.9 2.9 3.3 0.05 

Jeg kjenner at jeg ikke har så mye å være 
stolt over  

2.3 2.5 2.8 0.05 

Jeg har en positiv innstilling til meg selv  2.3 2.5 2.6 NS 
Alt i alt er jeg fornøyd med meg selv   2.1 2.4 2.5 NS 
Jeg ønsker at jeg kunne respektere meg  
selv mer 

1.3 1.6 1.7 0.05 

I blant kjenner jeg meg virkelig unyttig  1.9 1.8 2.2 NS 
I blant synes jeg at jeg ikke duger til noe  
som helst 

1.7 1.8 2.2 0.05 

     
* P-verdien refererer til sammenligning av gjennomsnittsverdien i de angitte 
grupper.  
 
 Det er ikke forskjell i selvfølelse mellom kvinner og menn. 

Det var heller ingen forskjell i selvfølelse mellom anmelder og ikke 

anmelder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Informantene anmelder 
seksuelle overgrep for å 
styrke egen selvverdi.  
 
Informanter mener at å 
anmelde seksuelle 
overgrep er en rett 
handling å gjøre.  
 
Ved å anmelde seksuelle 
overgrep viser 
informanten at de tør stå 
opp for det de mener er 
riktig.  
 
Informantene anmelder 
seksuelle overgrep for å 
fremstå som en mer 
troverdig person.  
 
Informantene anmelder 
seksuelle overgrep for å 
fortelle andre at 
seksuelle overgrep har 
skjedd.  
 
Vurdering av 
troverdighet har 
betydning for 
anmeldelse: 42 prosent 
anmelder fordi de ønsker 
å bli trodd. 36 prosent 
anmelder IKKE fordi de 
er redd for at de ikke 
skal bli trodd.  
 
De som har fortalt om 
seksuelle overgrep til 
flere enn 20 personer har 
høyest grad av 
selvfølelse.  
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Kvinner opplever press til å anmelde 
 
 I denne studiegruppen er det en kjønnet forskjell knyttet til press for å anmelde 

seksuelle overgrep: kvinner opplever press til å anmelde, menn opplever ikke et slikt press. 

Kvinner opplever press fra kjærester, venner og politi. Det er ulike forklaringer på hvorfor 

kvinner utsettes for dette presset. Jeg har tidligere vist at Siri opplevde press fra sine venner til 

å anmelde overgriper (se side 135).  

Mary opplevde også press til å anmelde. Når voldtekten skjer forteller ikke Mary dette 

til noen. Hun skjuler hva som har skjedd for sine venner og forsøker å leve videre som 

normalt. Så forteller overgriper til andre at han har hatt sex med henne. Mary velger da å 

fortelle til sine venner at hun er voldtatt.   
Mary sitat 5 

Så da sa jeg jo det, og alle, det var ingen som trodde meg. Fordi de mente jo typisk dette her at du skal 
reagere etter boken, og det hadde jo ikke jeg gjort. Så eh det jo med at de mente at jeg måtte anmelde, 
hvis ikke trodde de meg ikke. 

 
 Mary blir ikke trodd når hun forteller om overgrep. Hennes venner tenker at en person 

som blir voldtatt vil reagere slik at det er synlig for andre. Forståelsesrammen vennene bruker 

er: det er mulig å se på personer at de er voldtatt. Vennene ikke har merket noen endring eller 

reaksjon hos Mary. Derfor tror de ikke henne når hun forteller at hun er voldtatt.   
Mary sitat 6 

Så det gikk vel egentlig på det at de presset meg. Han som jeg var sammen med da, han presset meg jo 
mest. Og sa, ja du må anmelde, hvis ikke tror jeg deg ikke.  
 

 Mary anmelder fordi hun opplever seg presset. For henne handler ikke anmeldelsen 

om et oppgjør med overgriper. Mary anmelder fordi hun vil fremstå som en troverdig person 

blant vennene og kjæresten. Hun vil vise sine venner og kjæreste at hun snakker sant når hun 

sier hun ble voldtatt. Mary anmelder for å ivareta eget selvbilde. Press fra kjæreste og venner 

ble den viktigste, men ikke den eneste grunn til at hun anmelder:  
Mary sitat 7 

Jeg tenkte vel ikke på å anmelde som noe negativt. Jeg gjorde i grunnen ikke det. Det var bare om jeg 
skulle anmelde eller ikke. Jeg tenkte aldri at det skulle være noe negativt med å anmelde. For jeg tror 
egentlig at jeg var så pass. Ja nå føler jeg at det er så mange som tenker det at det å anmelde er dumt. 
Tenk hvis jeg møter den og den stygge personen. Men det tenkte jeg ikke i det hele tatt. Jeg tenkte bare 
er det vits å anmelde nå liksom, så lenge etterpå. Og så fikk jeg nok litt press på meg fra de vennene 
mine, om med at jeg skulle anmelde. Men jeg vet ikke om jeg hadde anmeldt hvis jeg ikke hadde fått 
det presset. Det vet jeg ikke. Men på den annen side så tenkte jeg jo veldig klart om det at jeg skulle 
gjør det og. Når alt kom opp igjen. For da begynte jeg å bli så sint på alt det som skjedde med meg, at 
da tenkte jeg litt mer, ja nå skal jeg ta hevn liksom (ler).  

 
 Mary har et uavklart forhold til spørsmålet om hun skulle anmelde eller ikke. Hennes 

motforestillinger er ikke rettet mot overgriper, men mot hennes eget selvbilde – hva vil andre 

tenker dersom hun anmelder så lenge etterpå? Mary har ingen tydelig mening med hvorfor 
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hun skal anmelde. Det er press fra venner som medvirker til at hun gjør det. Hun anmelder for 

å ta vare på sitt rykte som en troverdig person. En person en kan stole på.  

 

Ruth opplever også press til å anmelde fra sin kjæreste.   
Ruth sitat 2 
Hildur:  Når begynte du å tenke anmeldelse.  
Ruth:  Det var samboeren min som bare pushet på.  
Hildur:  Samboeren pushet på. Ja.  
Ruth:  Han, alvorlig talt, hvis du stjeler fra en butikk eller du var blitt slått ned på gaten eller hva som helst, så 

går man og anmelder til politiet. Hvorfor gjør du ikke det når du, når en har brutt loven. Altså når man 
har brutt loven så har man brutt loven og sånn og sånn. 

 
Argumentene kjæresten bruker for å overtale Ruth er: når noen har begått et lovbrudd, 

går en til politiet og anmelder forholdet. Ruths samboer tenker at seksuelle overgrep er 

lovbrudd på lik linje med andre lovbrudd. Dette er en annen måte å tenke på enn den Ruth 

har. Ruths er opptatt av å ivareta seg selv. Hun tenker at det å anmelde overgrep er det samme 

som å stemple seg selv som skitten. Dette vil hun beskytte seg mot. Derfor ønsker hun ikke at 

overgrepene skal bli kjent. Ruth mener at samfunnet tenker at de som utsettes for seksuelle 

overgrep blir urene, og at samfunnet håndterer seksuelle overgrepssaker ved å stemple de 

utsatte. Hun beskytter seg derfor ikke mot den påkjenning som møte med politi og rettsvesen 

kan innebære. Hun beskytter seg mot eventuelle reaksjoner fra nettverket etter at overgrep er 

kjent. Samboeren er uenig med Ruth:   
Ruth sitat 3 

Eller min da samboer (ler) for han forstod ikke, han forstod ikke. Og når han kunne si til meg at, at det  
jeg gikk og tenkte var feil da. Jammen at folk ikke tenkte sånn. Selvfølgelig måtte han bli anmeldt for 
han kunne ikke få slippe fri med det han hadde gjort. Når han klarte å legge den inn mange nok ganger 
til at jeg så det. Da ble det jo sånn at herre gud, (klapper i hendene) han skal anmeldes, sant.  
 

 Ruths kjæreste forstår ikke hvorfor hun ikke vil anmelde. Etter gjentatte diskusjoner 

får Ruth en ny forståelse i saken. Når Ruth tenker på voldtekten som et juridisk lovbrudd 

endres hennes standpunkt. Perspektivskiftet gir henne en mening med å anmelde. Ruth lar seg 

presse til å anmelde.  

 

 Mannlige informanter blir møtt med andre reaksjoner når de forteller om seksuelle 

overgrep til sine partnere. Vi har sett at Peters kjæreste avviser hans minner som fantasier (se 

Peter sitat 1 side 89). Terje opplever også at han ikke blir tatt på alvor når han forteller om 

seksuelle overgrep.  

 

Terje forteller her om når han fortalte sin kone at han var blitt seksuelt misbrukt.  
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Terje sitat 1 
(Jeg) fortalte om overgrep og incestproblematikk i (årstall). Og da satt hun (kona) og så på tv. Og jeg 
fortalte det og jeg fikk ikke kommentarer. Og jeg tenkte jeg kunne bitt tunga av meg. Jeg tenkte fuck 
you altså, til meg selv altså. At jeg kunne være så dum og si det. Så da, aldri et ord noen gang mer.  
 

 Terje blir møtt med taushet fra sin kone når han forteller om seksuelle overgrep. Han 

opplever at overgrepet blir ugyldiggjort. Dette blir vanskelig for han. Han angrer at han 

fortalte om overgrepet. Terje opplever seg verken trodd eller forstått når han forteller sin kone 

om seksuelt misbruk. Han får ingen form for støtte i samsvar med modell 4 side 109. Han 

føler seg dum og kjenner på skam. Han klandrer seg selv for at han sa noe. Han lover seg selv 

at han aldri mer skal fortelle andre om overgrep. På denne måten kan han beskytte seg selv 

mot skam. Så lenge Terje ikke forteller om overgrep til andre, er det heller ikke aktuelt for 

han å anmelde overgrepene.   

  

Det kan synes som om det er viktigere for mannlige enn kvinnelige partnere at 

seksuelle overgrep blir anmeldt. Hvordan kan vi forstå en slik reaksjon? Kan en mulig 

forklaring være trosforestillinger knyttet til seksualitet?  

Kvinner som blir utsatt for seksuelle overgrep: Å bli utsatt for voldtekt innebærer at en 

har hatt tvungen seksuelle omgang med en annen person. Det er i vår kultur stor skepsis til 

påstander om seksuelle overgrep. Debatten handler ofte om to spørsmål: om de påståtte 

overgrep er fantasier eller ikke, og om hendelsen var frivillig sex eller overgrep. Det at 

kvinner opplever press fra sine partnere til å anmelde overgrep kan handle om dette siste 

spørsmålet. En anmeldelse kan forstås som klare signaler til offentligheten om at hendelsen 

skjedde under tvang, den var ikke frivillig sex eller utroskap. Den mannlige partneren får da 

rollen som en omsorgsfull mann, en som ivaretar sin traumatiserte kjæreste. Dersom kvinnen 

ikke anmelder, kan det bli mer utydelig for partneren og offentligheten hva kvinnen har 

opplevd. Var hendelsen et overgrep eller var det frivillig sex og utroskap? Mannens rolle blir 

også utydelig – er han en forsmådd partner eller ikke? På denne måten kan en anmeldelse av 

seksuelle overgrep ha en innvirkning på en partners selvfølelse.  

Menn som blir utsatt for overgrep: De fleste menn som blir utsatt for seksuelle 

overgrep har en mannlig overgriper. Når en mann forteller sin kvinnelige partner at han er 

utsatt for seksuelt misbruk, forteller han også at han har opplevd seksuell omgang med andre 

menn. Dette kan for kvinner gi assosiasjoner til å være gift med en bifil person. Dersom 

overgrepet anmeldes til politiet, vil også denne kunnskapen bli kjent i nærmiljø. Det kan 

derfor være i en kvinnens interesse at overgrep holdes skjult, for å beskytte seg selv mot at 
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andre skal få vite at hennes partner har vært utsatt for overgrep og hatt seksuell omgang med 

en mann.  

En støtte for denne tenkningen om at vi som samfunn reagerer annerledes når menn 

forteller om seksuelle overgrep til forskjell fra kvinner finner vi i de kvantitative data. I tabell 

19 og 20 viser jeg at jo flere personer en har fortalt om seksuelle overgrep til, jo bedre helse 

har deltakerne. Et spørsmål i denne forbindelse er om dette gjelder begge kjønn. Eller er det 

en forskjell om det er kvinner som forteller mange om overgrep til forskjell fra menn.  

En analyse hvor jeg skiller mellom menn og kvinner og ser på deres forhold til helse 

og opplevelse av sammenheng i forhold til hvor mange personer de har fortalt om overgrep til 

viser en forskjell. For kvinner ser ut som at jo flere en forteller om overgrep til jo høyere grad 

av helse eller opplevelse av sammenheng oppnår de, mens for menn virker det som om at 

dette er motsatt (se tabell 24).  
Tabell 24. Gjennomsnittsverdier for indeksene fra skalaene IES 22R, SOC-13 og SCL-25 relatert til antall 
personer en har fortalt om seksuelle overgrep til  

Mindre enn 10 
personer 

Mellom 10-20 
personer 

Mer enn 20 
personer 

Gjennomsnittlig antall personer en har 
fortalt om overgrep til  

Kvinner 
n=47 

Menn 
n=8 

Kvinner  
n=45 

Menn 
n=6 

Kvinner 
n=55 

Menn 
n=7 

Virkninger etter overgrep IES 22R/ 
reaksjoner på PTSD 

65.5 69.3 56.5 65.6 51.3 68.4 

Unngåelse U 23.9 21.7 19.0 18.5 17.4 21.0 
Påtrengende tanker PT 23.6 26.8 21.2 26.0 19.0 27.2 
Kroppslig aktivering KA 17.9 20.7 17.5 21.1 14.8 20.1 
Opplevelse av sammenheng SOC-13 
 

42.0 46.2 45.7 41.5 51.8 37.0 

Begripelighet B 15.1 15.3 16.0 14.6 18.8 14.2 
Håndterbarhet H 12.1 15.2 13.1 13.1 14.7 10.1 
Meningsfullhet M 18.2 15.2 16.4 13.6 18.2 12.5 
Psykisk helse SCL-25 
 

2.4 2.2 2.3 2.3 2.0 2.4 

Angst A 2.3 2.2 2.2 2.4 2.0 2.3 
Depresjon D 2.6 2.5 2.4 2.3 2.1 2.5 
 

Hos kvinner viser alle verdier tendens til økt helse (lavere verdier) målt med IES 22R 

og SCL-25, og til økt opplevelse av sammenheng (økte verdier) målt med SOC-13 jo flere 

personer de har fortalt om overgrep til. Hos menn viser verdiene tendens til svekket helse 

(høyere verdier) målt med IES 22R og SCL-25, og til en lavere grad av opplevelse av 

sammenheng (lavere verdier) målt med SOC-13 jo flere personer de forteller om overgrep til. 

Det kan derfor se ut som at vi i vårt samfunn reagerer annerledes når menn forteller om 

seksuelle overgrep enn når kvinner gjør det samme.  

I denne studiegruppen deltar kun 21 menn. Dette betyr at dette funnet kan være 

tilfeldig, og at det kreves mer forskning på dette tema før vi kan vite noe mer sikkert.  
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 Jeg undersøkte også om menn og kvinner ble oppfordret 

av andre til å anmelde overgrep i like stor grad (N=173). 

Svarene viste at 59 prosent av kvinnene og 50 prosent av 

mennene er blitt oppfordret til å anmelde seksuelle overgrep. Jeg 

undersøkte også om menn og kvinner i like stor grad ble 

oppfordret til å ikke anmelde overgrepene (N=173). Her svarte 

41 prosent av kvinnene og 14 prosent* av mennene (*3 menn) at 

de var blitt oppfordret til å IKKE anmelde overgrepene. Kvinner 

blir derfor i større grad enn menn oppfordret til å ikke anmelde 

overgrepene. Analysen bygger på et lavt antall mannlige 

deltakere, og funnet er derfor usikkert.  

 Kvalitative funn viser at kvinner opplever press til å 

anmelde seksuelle overgrep. Kvantitative funn viser at kvinner 

hyppigere enn menn blir oppfordret til å IKKE anmelde 

overgrepene. Det ser derfor ut til at det er en større interesse for 

spørsmålet om anmeldelse av seksuelle overgrep knyttet til 

kvinner enn knyttet til menn.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kvinner blir presset til å 
anmelde seksuelle 
overgrep for å bli trodd.  
 
Mannlige partnere 
presser kvinner til å 
anmelde seksuelle 
overgrep.  
 
Kvinnelige partnere 
møter mannlige partnere 
med taushet når de 
forteller om seksuelle 
overgrep.  
 
Kvinner som forteller 
mer enn 20 personer om 
seksuelle overgrep har  
økt helse og økt 
opplevelse av 
sammenheng.  
 
Menn som forteller mer 
enn 20 personer om 
seksuelle overgrep har en 
svekket helse og en 
svekket opplevelse av 
sammenheng.  
   
59 prosent av kvinnene 
og 50 prosent av 
mennene sier de er 
oppfordret til å anmelde 
seksuelle overgrep.  
 
41 prosent av kvinnene 
og 14 prosent av 
mennene er oppfordret til 
å IKKE anmelde 
seksuelle overgrep.  
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Andre forhold som påvirker anmeldelse av overgrep 
 

Analysen viser at to forhold er vanskelig å plassere i en inndeling hvor kapitlene enten 

handler om hvorfor en anmelder eller hvorfor en ikke anmelder seksuelle overgrep. Det ene 

forholdet er informanters møte med advokater, politi og helsepersonell. Det andre er knyttet 

til det å søke voldsoffererstatning. Jeg vil redegjøre for funn om disse tema i dette kapittel.  

 Sissel vurderer spørsmålet om hun skal anmelde eller ikke. Hennes terapeut 

oppfordrer henne til å snakke med en advokat om saken. Hun forteller fra møtet med advokat.  
Sissel sitat 5 
Sissel:  Jeg fikk egentlig fortalt i store ord hva som hadde skjedd. Eh og hun, hun mente jo helt klart at  
 det var overgrep, og at det ikke var foreldet. Eh og att jeg burde anmelde det. Og hun tok meg nesten litt  
 sånn ned på sengen fordi hun fant nå frem papirene med en gang liksom (ler), ja jeg kan gjøre det nå  
 med en gang. Jeg kan sende det til politiet og sånn her liksom og ehm, Det var ikke helt det jeg hadde  
 tenkt men, Ja vel (ler).  
Hildur:  Ja så du fikk litt drahjelp?  
 
Sissel:  Ja. Så da ordnet hun egentlig sånn det meste sånn for meg.  
Hildur:  Så du gikk til advokaten for å høre hvordan dette låg an. Så gikk du ut derfra og da var det ordnet at  
 hun skulle sende anmeldelse 
Sissel: Ja. (ler). Det var egentlig ikke helt sånn jeg hadde tenkt det, men nå var det plutselig gjort liksom.  
Hildur:  Hva tenkte du om det? 
Sissel:  Jeg syntes egentlig det var ganske skummelt. Samtidig så var det litt uvirkelig fordi det var noe jeg 

hadde tenkt på så lenge. Og det at jeg ikke, det at hun bare gjorde alt liksom, det tok litt tid før jeg 
egentlig skjønte jeg faktisk hadde anmeldt. At jeg faktisk hadde sagt ja til. Jeg hadde veldig mange 
tanker om jeg hadde gjort det rette. Om jeg om jeg kom til å klare det.  

 

 Sissel anmelder overgrepet litt raskere enn hun egentlig har tenkt. Hun har vurdert å 

anmelde, uten at hun har tatt stilling til om hun vil gjøre det eller ikke. Møtet med advokaten 

er tenkt som et klargjørende møte. Når advokaten mener Sissel har en sak og at hun kan ordne 

med det praktiske er Sissel lett å overtale. Hun sier ja til å anmelde. Møtet med advokaten 

fremskyndet Sissels anmeldelse, og var en av flere grunner til at Sissel valgte å anmelde.  

 Sissel har på forhånd satt seg inn i hva en anmeldelse kan innebære. Hun har søkt 

informasjon på Internett. Hun har vurdert fordeler og ulemper. Sissel er i en situasjon hvor 

hun har stor grad av håndterbarhet før hun anmelder. Etter anmeldelsen er hun i tvil om hun 

valgte riktig. Om hun har ressurser nok til å møte konsekvensene av anmeldelsen. Hun er ikke 

i tvil om hvem som har ansvar for anmeldelsen. Det har hun selv. Hun ble verken presset eller 

lurt, selv om hun er tydelig på at advokaten påvirket henne til å anmelde.  

 

Siri blir også påvirket av autoriteter i spørsmålet om anmeldelse. Men i motsetning til 

Sissel som blir direkte oppfordret til å anmelde, blir Siri oppfordret til å ikke anmelde. Siri 

oppsøker lege noen uker etter voldtekt på grunn av søvnvansker.  
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Siri sitat 3 
Så da fortalte jeg jo litt kjapt hva som hadde skjedd. Og det første hun sa til meg at: dette anmelder du 
ikke. Så tenkte jeg at, nei vel. Så lurte jeg på hvorfor skal jeg ikke gjøre det? Jeg hadde jo ikke tenkt det 
i utgangspunktet, men det var sjokk og få den: det her gjør du ikke. Og da av alle ting, dro hun opp en 
sak hun hadde på privaten [anonymisert]. Hun sa de vil bare dra opp graps og drit fra fortiden din. Du 
kommer ikke til å komme noen veg med det i det hele tatt. Så tenkte jeg nei vel. Og hun spurte jo ikke, 
hun spurte ikke om jeg hadde noe håndfast. Og jeg hadde jo legeundersøkelse samme helg, jeg hadde 
røntgenbilder, jeg hadde ganske mye, så jeg i ettertid. For jeg har prøvd å anmelde det nå for et par år 
siden. Hm. Og da mente de at jeg hadde ganske sterke bevis så lange tid tilbake så.  

 Det er legen og ikke Siri som tar opp spørsmålet om anmeldelse. Legen har klare 

meninger om anmeldelser generelt. Hun spør ikke hva Siri selv mener. Hun undersøker heller 

ikke om Siri har bevis. Siri er ung, 19 år. Hun ser på legen som en autoritet, og tror at legen 

vet best. Hun viser stor tiltro til legens vurderingsevne. Hun tenker at legen er en person som 

vet hva hun snakker om. Siri tar ikke selv stilling til om hun er enig eller uenig i legens 

vurdering. Hun forholder seg ikke personlig til spørsmålet om anmeldelse. Hun bare gjør som 

legen har anbefalt, ureflektert. Hun stoler på legens anbefaling, selv om hun ikke forstår alt 

legen sier. Blant annet forstår hun ikke hva legen sikter til når hun sier at retten vil dra opp 

graps fra hennes fortid. Har hun noe graps retten kan trekke frem? Legen blander sammen sin 

egen situasjon og Siri sin situasjon. Dette forstår Siri først flere år senere.  

 Kvalitativt materiale viser at noen informanter som Sissel ble påvirket til å anmelde 

overgrep, mens andre informanter, som Siri, ble påvirket til å ikke anmelde. I kvantitativ 

studie svarte 20 prosent at andre personer fikk dem til å anmelde (N=70). Hvorvidt dette var 

press eller oppfordring til å anmelde er uklart. Funnet kan tyde på at påvirkning fra andre er 

en av flere faktorer som forklarer om seksuelle overgrep blir anmeldt eller ikke.  

Kvalitative funn viser at informantene er sårbare når de er i sin erkjennelsesprosess. 

De er ofte usikre på om de skal anmelde eller ikke. De er derfor mer mottakelige for 

påvirkning fra andre personer. I særlig grad er de mottakelige for påvirkning fra autoriteter 

som politi, leger og advokater. Det kan se ut som at når de utsatte er usikre på om de skal 

anmelde eller ikke, lar de seg påvirke av autoriteters meninger om dette. Jeg har tidligere vist 

at blant de utsatte som snakker med lege og prest er det flere som anmelder enn som ikke 

anmelder (se side 107). Dette resultatet kan forsås i samme retning som at de utsatte lar seg 

påvirke av autoriteter.  

 

En forutsetning for å kunne søke voldsoffererstatning er at de utsatte har anmeldt 

forholdet. Kvantitativ undersøkelse viser at 33 prosent anmelder for å søke 

voldsoffererstatning (N=76). Dette funnet er interessant, fordi jeg fant ikke dette i kvalitativt 
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materiale. Ingen informanter fortalte at de anmeldte fordi de skulle søke slik erstatning. Tvert 

imot sa informantene at de forbandt voldsoffererstatning med noe negativt.  

Siri er en av dem som ikke vil søke voldsoffererstatning.  
Siri sitat 4 
 Og det er når de snakket om, du må søke voldsoffererstatning, altså det betyr ingenting. Altså, hva skal

 jeg med de pengene hvis jeg er galredde. Jeg har ikke bruk for de. Og det var det jeg fikk hun advokaten 
min med på at det var egentlig det som var riktig. Hva skal du med de pengene hvis du får det verre.  

 
 Siri har valgt å ikke anmelde for å beskytte seg selv mot fare. For henne blir det 

meningsløst å anmelde dersom dette innebærer at hun mister tryggheten i hverdagen. Siri 

setter penger opp mot trygghet. Dersom hun anmelder kan hun miste sin frihet. Hun kan 

risikere at hverdagen blir styrt av følelsen av å være livredd. Friheten til å være trygg kan ikke 

måles i penger. Hun ser derfor ingen mening i å anmelde overgrep for å motta erstatning.  

  

Per ser heller ingen mening med å anmelde for å søke voldsoffererstatning.  
Per sitat 5 

Når en ser alt i sammenheng. Så har jeg har funnet ut også det er ikke noe fornuft heller. Hvis du skulle 
gjort det for å få en økonomisk kompensasjon, så får du 1000 kroner, ikke sant. Altså hallo, det der er 
ikke et argument.  

 
 Per mener erstatningssummen ved voldsoffererstatning er altfor lav. Derfor er ikke 

dette noe argument for å anmelde. Per ser at å anmelde kan gi noen fordeler og noen ulemper. 

Den erstatning han eventuelt kan få er ikke stor nok til at den veier opp mot den belastning 

som en anmeldelse kan være. Per tar et bevisst valg, han anmelder ikke. Han fremstår som en 

aktør i situasjonen, en som ivaretar egne interesser. Hans beslutning kommer etter en nøye 

vurdering av hele situasjonen. Han tenker ja takk til penger, men ikke for enhver pris.  

  

Tone ønsker heller ikke å søke voldsoffererstatning.  
Tone sitat 3 

Jeg flykter fra menn, som er økonomisk velstående, for at jeg føler meg kjøpt og betalt. For det at det 
har jeg vært. For eksempel den sommeren jeg reiste med min far, og det har vært gjengangeren hele 
tiden. Jeg har fått, jeg fikk som 10 åring modellkjoler, til nærmere 1000 kroner. Jeg var hans lille 
prinsesse. Og det er ikke måte på hva jeg ikke har fått økonomisk. Men det har vært altså det har vært 
betaling for utførte tjenester. 
 
Flere informanter forteller som Tone at de assosierer penger med å være kjøpt og 

betalt. For Tone er denne assosiasjonen så sterk at hun ikke klarer å motta noen former for 

gaver fra menn. Hun forbinder slike gaver med en ”plikt” til å yte noe tilbake. Tone beskriver 

at hun som barn ble ”kjøpt og betalt” av overgriper. Hun fikk dyre gaver, noe hun som barn 

selvsagt likte. Men hun måtte yte noe tilbake. Som barn kom hun seg ikke ut av denne 

vanskelige situasjonen.  
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I likhet med Tone sier flere informanter at det å motta 

erstatning fra overgriper er en form for oppgjør som de ikke 

ønsker. Den skade de har lidd er så stor at en den ikke gjøres om i 

penger. De tenker at å motta erstatning en måte å akseptere et 

oppgjør på, som gjør at overgriper kan kjøpe seg fri fra ansvaret 

for de overgrep som har skjedd. Verken Siri, Per eller Tone har 

anmeldt overgrepene. De sier at det å kunne søke 

voldsoffererstatning ikke er noe argument for at de skal anmelde.   

Deltakerne i denne studien knytter ulik mening til det å 

søke voldsoffererstatning. I kvantitativ studie mener 33 prosent at 

de anmelder fordi de ønsker å søke voldsoffererstatning. 

Informanter i kvalitativt utvalg sier derimot at det å motta 

voldsoffererstatning ikke er noe argument for å anmelde seksuelle 

overgrep. Noen av dem ser på voldsoffererstatning som en form 

for oppgjør hvor overgriper kan gjøre opp for den urett de har 

begått. De ønsker derfor ikke å ta imot slike penger.  

Det kan derfor se ut som at den mening det å søke 

voldsoffererstatning har for de utsatte, er avgjørende for hvorvidt 

de anmelder for å kunne søke en slik erstatning eller ikke.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MØTE MED 
AUTORITETER: 
Informantene tar på 
alvor de råd de får fra 
autoriteter i spørsmål om 
anmeldelse.  
 
De utsatte lar seg 
påvirke fra autoriteter i 
spørsmålet om 
anmeldelse. Noen ganger 
lar de seg påvirke til å 
anmelde, andre ganger 
til å ikke anmelde.  
 
20 prosent svarer at 
andre personer fikk dem 
til å anmelde.  
 
VOLDSOFFER-
ERSTATNING:  
 
Ingen informanter i 
kvalitativ undersøkelse 
anmelder for å søke 
voldsoffererstatning. 
 
Voldsoffererstatning gir 
ulik mening for 
informantene. Dette 
avgjør hvorvidt de søker 
slik erstatning eller ikke.  
 
33 prosent anmelder 
fordi de skal søke 
voldsoffererstatning.  
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Forhold som medvirker til at seksuelle overgrep ikke blir anmeldt 
 

Inntrykket mitt er at de informanter som ikke anmelder overgrep har vurdert dette 

nøye. De tenker at en anmeldelse vil gi dem flere ulemper enn fordeler. Derfor lar være å 

anmelde. Hva informantene opplever som ulemper med å anmelde varierer. Det er både 

forhold som kan skape problemer for dem selv, og forhold som kan skape vansker for andre.  

 
 

Det gir ingen mening å anmelde seksuelle overgrep 
 

Flere informanter velger ikke å anmelde fordi de ser ikke hvilke fordeler denne 

handlingen kan gi dem. De mangler en mening med å gjøre dette.  

Per er en av dem som har valgt å ikke anmelde overgrepet.   
Per sitat 6 

Etter at jeg hadde gått her (støttesenter), i 2 år. Så snakket vi gruppene, og det var da et par stykker der 
som anmeldte. Og en var veldig tøff, og kjørte det hele veien, og fikk erstatning og virkelig flink. Han 
fikk veldig hjelp. Og han følte det for seg selv. En som gjorde det, og som ikke ble hjulpet noe særlig. 
Og jeg så på dette her. Og jeg hadde jo en død overgriper. Det gjorde også noe. Pluss at det var veldig 
lenge siden, ikke sant. Så saken er jo forelda. Så alt dette her til sammen og da i samtale med terapeut så 
fant jeg ut at nei det er ikke noen situasjon for meg. Det vil ikke gjøre noen endringer eller forandringer. 

 
 Per ser ikke noen mening med å anmelde. Hans overgriper er død og hans sak er 

foreldet. Han kan derfor ikke få et juridisk oppgjør med overgriper. Hvorfor skal han da 

anmelde? Per ser at blant andre som anmelder fikk noen hjelp, andre ikke. Vil en anmeldelse 

endre hans situasjon? Per kan ikke se dette. Per ser ingen fordeler med å anmelde i sin 

situasjon. Det han sitter igjen med da er ulempene. Hva kan han risikere dersom han 

anmelder? Vil en anmeldelse gjøre at overgrepet blir offentlig kjent. Ønsker han dette?  
Per sitat 7 
Per:  Noen få venner som jeg angrer litt på at jeg fortalte. Og så min kone; som har tatt det sånn passe bra.  
 Hun har også vært innom her en tur. Så det var litt ok. Men barn vet ikke noe, foreldre vet ikke noe. Og  

det er litt vanskelig. Og det er også med anmeldelsessituasjonen. Det er også holdt frem. Og det er en av 
grunnene til at jeg valgte hvertfall ikke gjør noe.  

Hildur:  Ja fordi hvis du anmelder så blir det kjent.  
Per:  Da blir det kjent for alle. Så nei, det å fortelle det er ikke like lett. Ønsker gjerne, men jeg har sett at  
 jeg har bommet et par ganger, og da har jeg sluttet. 
Hildur:  Kan du fortelle hva som skjedde, du sa du hadde fortalt til venner som du angret på.  
Per:  Ja. Jeg fortalte til et par stykker som var veldig bra. Og de var ikke bare forstående, men de prater med  
 meg vanlig fortsatt. Mens andre slutter nesten å prate med meg, ikke sant. Det var sånn at de forstod seg  
 i hjel til å begynne med, og så var det borte. Det ble bare negativt. 
 

 At overgrepet skal bli offentlig kjent kan både være et argument for å anmelde og mot 

å anmelde. Per har erfart at noen ganger er det til stor hjelp å fortelle andre om overgrep, 

andre ganger ikke. Det er til hjelp når han opplever seg trodd og forstått. Han opplever det 

som støtte når andre møter han som den han er. Per opplever det positivt å fortelle om 
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overgrep til venner som prater vanlig med han selv om de vet om overgrepene. Per har også 

erfart at det å fortelle andre om overgrep kan ødelegge relasjoner. Dette kan være en ulempe 

ved å anmelde. Han frykter at dersom hans overgrep blir offentlig kjent kan dette endre hans 

relasjoner til foreldre og egne barn. Dette er en for stor risiko å ta. Per ønsker derfor ikke at 

barna skal få vite om overgrepene.  

Per velger å ikke anmelde for å beskytte seg selv. Han beskytter seg ikke mot den 

juridiske saksgangen, som i dette tilfelle er å avgi vitneforklaring til politiet. Han beskytter 

seg mot at relasjoner i nettverket skal endres. Han ser ingen mening med å anmelde overgrep 

som kan oppveie denne mulige belastningen.  

 

Noen informanter opplever seksuelle overgrep som skiller seg fra de andre sakene. 

Dette er saker hvor overgriper er barn. Kan et barn anmelde andre barn for seksuelle 

overgrep?  

Terje har tenkt gjennom denne problemstillingen.   
Terje sitat 2 

Ja nå har jeg gått gjennom det med å skulle anmelde. For meg så blir det litt, litt sånn irrasjonell tanke 
fordi da må et barn anmelde et barn. Det vil si at et offer skal anmelde et annet offer. Også for meg så er 
det helt absurd. Overgriper 1 og overgriper 2, han er død, vi er jo like uskyldige alle sammen, alle tre. 
Vi er like uskyldige.  

 
Terje mangler en overgriper han kan stille til ansvar og som han kan rette anmeldelsen 

mot. Hans overgripere var selv barn da overgrepene skjedde. Som voksen vet Terje at hans 

overgriper selv ble utsatt for seksuelle overgrep fra andre voksne. De var opplært til de 

seksuelle aktivitetene. Terje tenker at hans overgripere i likhet med han selv, var for små til å 

forstå hva de var med på. De var i en situasjon med lav begripelighet alle tre. Han ser på sine 

overgripere som ofre på samme måte som han selv. Det er derfor en absurd tanke å anmelde 

et barn for overgrep. Anmeldelse av seksuelle overgrep handler om å stille personer til ansvar 

for lovbrudd. Terje klarer ikke å se at hans overgripere har gjort noe straffbart. De var selv 

barn og oppfattet trolig hendelsene som lek, slik som Terje gjorde.  

Terje tenker at en anmeldelse kan møte noen behov, men ikke andre.   
Terje sitat 3 

Det barnet, på en måte, det slutter aldri å blø. Du går med det inni deg resten av livet altså. Og du har jo 
tapt barndom uansett og du har jo senskader resten av livet. Det blir ikke over selv om du skriver i 
aviser. Det blir ikke over ved at du anmelder. 
 
 Terjes behov er å bli fri for senskader etter overgrep. Han bærer på sorg over en tapt 

barndom, og på følelser som skyld og skam. Vil en anmeldelse endre disse forholdene? Terje 

kan ikke se dette. Han mangler en mening med å anmelde. Han utelukker ikke at det å 

anmelde kan være viktig for andre. Terje viser et reflektert forhold til det å anmelde. Han har 
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vurdert spørsmålet både juridisk og helsemessig. Juridisk finner han ingen mening med å 

anmelde. Overgriperne var barn og saken er foreldet. Han finner heller ingen helsemessig 

gevinst med å anmelde, fordi en anmeldelse ikke kan ta bort de senskader etter overgrep som 

han strever med i hverdagen.  

  

Per og Terje sier at de ikke anmelder blant annet fordi de mangler en overgriper og 

fordi deres sak er foreldet. De har heller ingen bevis i sine saker. Jeg spurte også deltakerne i 

kvantitativ studie hvorfor de ikke anmeldte seksuelle overgrep. Her svarer også deltakerne at 

juridiske forhold er en viktig grunn til at de ikke anmelder. 59 prosent har ikke anmeldt fordi 

saken var foreldet, 42 prosent fordi de manglet konkrete bevis, 46 prosent fordi de regnet med 

henleggelse og 32 prosent fordi overgriper var død (N=108). Både kvalitative og kvantitative 

funn resultat viser at en grunn for at utsatte ikke anmelder seksuelle overgrep er at de mangler 

juridiske argumenter for å anmelde. De finner derfor ingen mening med å anmelde.  

Terje ble misbrukt av overgripere fra egen familie. Han ønsker ikke å straffe dem. I 

kvantitativ studie svarer 26 prosent at de velger å ikke anmelde overgriper fordi han er i nær 

familie (N=108). Det er et gjennomgående funn at motivet for å anmelde handler om hva den 

utsatte kan oppnå for seg selv. Vil det å anmelde overgripere fra samme familie være en ny 

belastning eller vil det gi dem en bedre hverdag? Dette spørsmålet kommer jeg tilbake til 

senere i avhandlingen.  

 I kvantitativ studie undersøkte jeg videre om forhold som utsattes alder når overgrep 

skjedde, type overgrep og relasjon til overgriper hadde betydning for anmeldelse. Jeg fant 

ingen forskjeller i alder ved første overgrep hos de som anmelder og de som ikke anmelder. 

Gjennomsnittalder ved første overgrep var 9 år. Det var heller ingen forskjell i alder ved siste 

overgrep hos de som anmelder og de som ikke anmelder. Gjennomsnittalder her var 17.5 år. 

Utsattes alder når overgrep skjer har ikke betydning for anmeldelse i denne studiegruppen.  

Type overgrep og anmeldelse ble undersøkt på ulike måter. Først så jeg om det var 

forskjell mellom anmelder og ikke anmelder i gruppene incest, seksuelle overgrep og 

voldtekt. Deretter så jeg på forholdet mellom juridiske definisjoner av overgrep og 

anmeldelse. Jeg sammenlignet også anmelder og ikke anmelder i forhold til beskrivelse av 

ulike overgrepshandlinger. Jeg så også på forholdet mellom antall overgrep og anmeldelse.  

I kvantitativt materiale har 47 prosent opplevd incest, 40 prosent opplevd seksuelle 

overgrep og 13 prosent opplevd voldtekt (N=173). De voldtektsutsatte er mye eldre enn 

incestutsatte og utsatte for seksuelle overgrep når de opplever overgrep. 74 prosent 

incestutsatte er i alderen 0-8 år ved første overgrep, 65 prosent seksuelt overgrepsutsatte er i 
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alderen 5 – 12 år ved første overgrep, og 78 prosent av voldtektsutsatte er i alderen 17 – 39 år 

ved første overgrep. Jeg forventet derfor at de som opplevde overgrep som voksne i større 

grad hadde anmeldt enn de som opplevde overgrep som barn. Resultatet ble heller motsatt. 

Det er flest incestutsatte som anmelder. Her anmelder 49 prosent. Blant utsatte for seksuelle 

overgrep anmelder 39 prosent og blant utsatte for voldtekt anmelder 36 prosent. Hvordan kan 

vi forstå dette? En forklaring kan være at incest er seksuelle overgrep som er mer tydelige 

overgrep enn andre former for seksuelle overgrep. Det er allment kjent at sex mellom nære 

familierelasjoner er gale handlinger.  

Når overgrepene ble kategorisert ut fra juridiske definisjoner fant jeg at 21 prosent 

dreier seg om seksuell handling, 7 prosent om seksuell handling og skjerpende omstendighet, 

46 prosent om seksuell omgang og 26 prosent om seksuell omgang og skjerpende 

omstendighet (N=173). Dette viser at 28 prosent har opplevd seksuell handling og 72 prosent 

har opplevd den alvorligste formen for seksuelle overgrep: seksuell omgang. Jeg finner ingen 

statistiske forskjeller mellom de som anmelder og ikke anmelder når jeg sammenligner grad 

av alvorlighet ved overgrep i juridisk forstand og anmeldelse. Det er derfor ikke støtte i dette 

materialet for at overgrepets alvorlighet har betydning for anmeldelse.  

 Jeg undersøkte også om konkrete beskrivelser av seksuelle overgrepshandlinger kan 

ha betydning for anmeldelse. Følgende forhold ble undersøkt: kikking/blotting, tvunget til å 

onanere, opplevd beføling/slikking, opplevd inntrenging, voldtekt ved bruk av vold, voldtekt 

når bevisstløs og husker ikke. Jeg fant forskjell på et område. De som har opplevd overgrep 

hvor de ble vist pornografiske bilder har i større grad anmeldt (N=45). Her har 67 prosent 

anmeldt (p= 0.000). Funnet kan forstås på følgende måte: det å bli vist pornografiske bilder er 

en hendelse som ikke innbefatter den utsatte kroppslig. Den utsatte kan derved lettere 

forholde seg til hendelsen fordi de som personer ikke er en del av overgrepshendelsen, noe 

som kan gjøre det enklere å anmelde slike forhold.  

Jeg har tidligere vist at de fleste deltakerne i denne studien har opplevd mer enn 10 

overgrep (se diagram 1 side 70). Jeg undersøkte om antall overgrep kan ha betydning for 

anmeldelse, men fant her ingen statistisk signifikant forskjell mellom de som anmelder og de 

som ikke anmelder.  

 Overgripers alder kan ha betydning for anmeldelse. 152 personer har oppgitt 

overgripers alder. 20 prosent av overgriperne yngre enn 18 år. 25 prosent er i alderen 19 – 30 

år. 30 prosent er i alderen i alderen 31-40 år og 25 prosent er over 40 år.  

 De yngste overgriperne ble i minst grad anmeldt. Blant overgriper yngre enn 18 år ble 

26 prosent anmeldt. Blant overgripere i alderen 19 – 30 år ble 58 prosent anmeldt. Blant 
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overgripere i alderen 31-40 år ble 46 prosent anmeldt og blant 

overgripere eldre enn 40 år ble 49 prosent anmeldt.   

Det er interessant at flere informanter velger å ikke 

anmelde fordi de ikke ser hva de kan oppnå med å anmelde, fordi 

deltakerne i kvantitativ studie sier at det å anmelde var en riktig 

handling. Hvorfor det å anmelde er en riktig handling er et tema 

jeg kommer tilbake til senere i avhandlingen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Informanter som ikke ser 
at de kan oppnå noe 
juridisk med å anmelde, 
anmelder ikke.  
 
Informanter som ikke ser 
at de kan oppnå noe 
positivt med å anmelde, 
anmelder ikke.  
 
Informanter lar være å 
anmelde fordi de frykter 
at relasjoner kan bli 
ødelagt som følge av at 
overgrep blir kjent 
gjennom anmeldelse.  
 
Informanter som er 
misbrukt av andre barn, 
anmelder ikke. 
 
60 prosent anmelder ikke 
fordi saken er foreldet 
 
42 prosent anmelder ikke 
fordi de mangler bevis 
 
46 prosent anmelder ikke 
fordi de regner med at 
saken blir henlagt 
 
32 prosent anmelder ikke 
fordi overgriper er død 
 
26 prosent anmelder ikke 
fordi overgriper er i nær 
familie 
 
Blant de som opplever 
overgrep hvor de blir vist 
pornografiske bilder 
anmelder 67 prosent. 
 
Overgripere i alderen 
mellom 10 – 18 år blir i 
minst grad anmeldt. Her 
blir 26 prosent anmeldt. 
Blant overgripere som er 
eldre anmeldes 46-58 
prosent.  
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Frykt for at en anmeldelse kan skape en vanskelig situasjon for en selv 
eller andre 

 

Det kan bli vanskelig for nære familiemedlemmer, som barn og foreldre, å få vite om 

overgrep. Flere informanter frykter at en anmeldelse kan skape konflikter i familien.  Særlig 

gjelder dette dersom overgriper er i samme familie. Informantene beskytter seg mot slike 

konflikter ved å holde overgrepene skjult. De anmelder ikke. En relasjon som ser ut for å 

påvirke forholdet til anmeldelse mer enn andre relasjoner er relasjonen mellom informanten 

og deres mødre.  

Siri har ikke fortalt noen i familien om overgrep. Hun ble misbrukt av en barnevakt. 

Siri frykter for familiens reaksjoner dersom hun anmelder.   
Siri sitat 5 
Siri:  Og hele veien at hun alltid spilte på at jeg (moren) blir dødssyk når det er uro i familien. Og jeg tenker 

jeg klarer ikke en syk mor i tillegg. Så hvis jeg bare holder meg rolig nå, så går det greit. 
Hildur:  Så noe av forklaringen til at du ikke har anmeldt, kan og ligge her, i det vi snakker om nå.  
Siri:  Ja, der er et sånt rotepunkt akkurat der. Akkurat som jeg ikke vet helt, men først tror jeg det er for å ikke 

lage bråk nå når de kan ha det greit. Og at jeg vil, nei jeg orker ikke lage bråk. 
 
 Siri tenker at dersom hun anmelder vil hun medvirke til at moren får det vanskelig. 

Dilemmaet for Siri er at en anmeldelse kan avsløre omsorgssvikt fra moren i oppveksten. En 

anmeldelse kan derfor få konsekvenser for flere enn Siris overgriper. Den kan også få 

konsekvenser for Siris mor, for Siris øvrige familie og for Siri selv. Siri tenker at en 

anmeldelse kan skape en familiekonflikt. Og at hun kan bli stilt ansvarlig for å lage bråk. Hun 

kan også få skylden dersom moren blir syk. Siri tar på seg ansvar for hva som skjer dersom 

overgrep blir kjent. En anmeldelse kan derfor innebære at hun lager det vanskelig for seg selv. 

Siri tenker at dette er vansker hun kan beskytte seg mot ved å la være å fortelle, ved å la være 

å anmelde.  

 Siri fremstår i situasjonen som en person som tar ansvar, som en aktør som ivaretar 

egne behov. Hun opplever at hun har kontroll over situasjonen slik den er nå. Hun har nok 

ressurser til å håndtere den. Dersom hun velger å anmelde, mister hun kontrollen over hva 

som kan skje både i relasjon med overgriper og i relasjon med moren. En slik situasjon gir 

henne lavere meningsfullhet og lavere håndterbarhet.  

  

Therese strever også med relasjonen til sin mor. Therese ble voldtatt på en skoletur 14 

år gammel. Hun fortalte ingen hjemme om dette.   
Therese sitat 5 

Fordi at når jeg kom hjem fra klasseturen, så tenkte jeg og sagt til mor nå, hva som hadde skjedd? Så 
ville bare hun sagt, der ser du. Der ser du hvordan du er, hvor vilter du er. Nå skjedde det som jeg gikk 
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og fryktet. Så derfor tenkte jeg at ikke ville si det til henne. For jeg orket i tillegg å få høre at det var 
min skyld. (At) det var noe jeg hadde lagt opp til. Og hadde jeg sagt det til far da, så hadde jo han sagt 
det til mor. Og dermed så hadde det også skjedd det jeg fryktet. Så jeg snakket ikke med noen om det 
her.  
  

 Therese forstod at hun ble voldtatt når overgrepet skjedde. Men hun hadde ingen 

steder hun kunne søke hjelp. Hun turte ikke å fortelle hjemme om voldtekten fordi hun fryktet 

at moren ville klandre henne og ikke overgriper for hendelsen. Therese orket ikke å få skylden 

for hendelsen. Hun kunne derfor ikke fortelle foreldrene hva som var skjedd. Therese er her i 

en situasjon med svekket håndterbarhet. Hun mangler personer hun kan få hjelp hos.  

I tiden etter voldtekten opplever Therese at hun endrer seg. Hun får angst og får store 

problemer med å være i et klasserom. Therese forstod ikke at dette kunne være en reaksjon på 

voldtekten. Therese mangler kunnskaper om senskader etter voldtekt. Hun var i en situasjon 

med svekket begripelighet og meningsfullhet, noe som gav henne svekket håndterbarhet.  

Therese var som barn vilter av natur. Dette ble aldri akseptert av moren:  
Therese sitat 6 

Jeg har egentlig hatt en del skyldfølelse i forhold til det at, det mor sa du blir nok gravid når du er 14 du. 
At det plaget meg veldig. Og fikk litt skyldfølelse i forhold til at jeg var for vill og sånt. Og det gjorde 
jo også at jeg stengte av for aktivitet, for hvis jeg var for vill – hva kunne ikke det føre til. Det var en 
viktig del i det. At jeg ble veldig passiv i kroppen og. For hvis jeg lo, var livlig, danset rundt, så hva 
kunne skje? 

 

Therese opplever skyld fordi hun er som hun er. Hun opplever seg feil i morens øyne, 

noe som gir henne skam. Therese forsøker å endre seg ved å legge bånd på seg selv. Hun 

opplever en frykt som hun ikke helt skjønner. Som voksen forstår Therese at en ikke blir 

gravid bare fordi en er vilter. Som barn forstod hun ikke dette, og hun var derfor i en situasjon 

med lav begripelighet. Therese frykter for morens reaksjoner dersom hun gjør noe galt.   
Therese sitat 7 

Fordi jeg hadde jo erfaring med at og, jeg allerede hadde fått skyld for ting. Når jeg var 11 år døde 
mormor av hjerneblødning. Og mor sa det var min skyld for jeg bråkte sånn. Så jeg hadde egentlig en 
allerede en erfaring med, at ting kom tilbake på meg. Sånt at og da hadde jeg mye dødsangst og følte jeg 
var skyld i andre sin død. Og så skulle jeg i tillegg få høre at dette var min skyld fordi jeg var så vill og. 
Så jeg tror nok den også lå under for at jeg ikke turte det. Så jeg tror nok at hadde jeg hatt foreldre som 
var støttende og nære og som jeg kunne snakke med, og som var veldig glad i meg og viste det, så 
hadde jeg sagt det.  

 
 Therese har erfart at hun får skyld for alvorlige hendelser i familien fordi hun var så 

vilter. Som barn gjorde dette henne redd og usikker. Therese fryktet at dersom moren fikk vite 

om voldtekten, kunne hun oppfatte dette som en bekreftelse på hennes påstander om Therese: 

at hun hadde lagt opp til hendelsen selv. Therese opplever sine foreldre som lite støttende. 

Hun ble derfor vant til å håndtere vanskelige situasjoner alene. Therese er i en situasjon hvor 

hun mangler de ressurser som kan hjelpe henne ut av unngåelsen. Hun har derfor en svekket 

opplevelse av sammenheng.    
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For Therese er ikke spørsmålet om anmeldelse noen aktuell problemstilling når hun er 

14 år gammel. Hun vet hun er voldtatt, men forholder seg ikke til hendelsen. Perioden med 

unngåelse varer i ca 30 år før Therese erkjenner voldtekten. Når dette skjer er moren død.   

Frykten for at det å fortelle om overgrep kan medvirke til at informantene får det 

vanskeligere, går igjen i flere narrativ. Informanter frykter også at det kan oppstå konflikter 

innad i familien dersom de forteller om overgrep. Dette er særlig vanskelig for de informanter 

som opplever en overgriper i samme familie.  

 

Noen informanter frykter for familiens reaksjoner fordi de selv har deltatt i seksuelle 

overgrepshandlinger.  

Terje ble misbrukt av andre barn fra han var 5 år gammel. Han deltok i seksuelle 

aktiviteter som utviklet seg til overgrep mot andre.  
Terje sitat 4 

Innimellom, når du sier overgrep så er man både på den ene siden er man både aktør, man er både 
utøver og man er et offer, man skifter på det, følelsen man sitter igjen med etterpå. Som ikke er god å 
leve videre med. Du kan lære opp en hund til det meste. Så på en måte så blir det naturlig for hunden 
også. Man kjenner ikke til noe. Jeg var helt utlært jeg når jeg var 13 år. Ikke mer å lære, seksuell 
aktivitet. Og helt blåst i hodet, følelsesmessig.  
 
Terje forholdt seg ikke til de seksuelle hendelser han deltok i før han ble over 40 år. 

Han forstod da at han både var et offer og en aktør i forhold til seksuelle overgrep. Som barn 

deltok han i seksuelle handlinger uten at han hadde et bevisst forhold til hva han var med på. 

Som voksen er det vanskelig å forholde seg til de hendelser han har deltatt i. Han klandrer 

ikke sine overgripere, men klandrer han seg selv?  

Som barn oppfattet Terje de seksuelle hendelsene som normale hendelser. Det var 

derfor ikke naturlig for han å fortelle foreldrene om disse. I likhet med Ruth oppfattet Terje 

hendelsene som lek. Som voksen har de samme hendelsene en helt annen mening. Han forstår 

at han deltok i seksuelle overgrep. Dette vekker både skyld og skam. Han ser på seg selv både 

som et offer og en overgriper, noe som får betydning for spørsmålet om anmeldelse. Terje 

viser at han klarer å forholde seg til de hendelser som har skjedd. Han forstår at verken han 

selv eller hans overgripere har deltatt i bevisste seksuelle overgrep. På den andre siden er de 

handlinger de har utført eksempler på seksuelle overgrep. Terje viser at han har forsont seg 

med det som har skjedd. Men han kan ikke snakke åpent om dette. Han vet ikke hvordan han 

skal få fortalt dette for egne barn. Terje ble misbrukt av sin søster, barnas tante.  
Terje sitat 5 

Da skal jeg si det at jeg var overgriper for moren eller vi var incest eller hva skal en si. Hva hva hva. 
Altså, det er et dikt som heter: hva gjør mennesket da, når grunnen det står på forsvinner. Når alt jeg har 
trodd på er borte. Når alle løgner er blitt sannheter og alle sannheter er blitt usannheter. 
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Det er vanskelig for Terje å fortelle om og anmelde seksuelle overgrep av flere 

grunner. En slik avsløring vil endre familiens livshistorie. Det som i dag eksisterer som 

sannheter i familien vil da bli usant. Hans overgripere er i samme familie, han kan derfor ikke 

fortelle noe bare om seg selv. Han vil samtidig også røpe at andre familiemedlemmer har 

deltatt i seksuelle overgrepshandlinger. Dersom han anmelder kan dette få negative 

konsekvenser for andre personer. Han mangler både språk og forståelsesrammer for å 

håndtere en slik situasjon. Terje er i en situasjon med lav håndterbarhet.   
Terje sitat 6 

Jeg ser at det er ikke noe tid for det, å informere mine egne barn for eksempel at det er noe som har 
skjedd. De er ikke i stand til det. Jeg ser at de takler det ikke. Eh det ville ødelegge så mye i familien,  
 

 Terje velger å ikke anmelde for å beskytte seg selv, egne barn og andre 

familiemedlemmer mot de reaksjoner som kan oppstå dersom overgrepene blir kjent. Han 

frykter at avsløringer om seksuelle overgrep kan ødelegge etablerte relasjoner i familien. Det 

at overgrep blir kjent kan ødelegge og endre forholdet til egne barn. Dette vil i så fall være en 

for stor pris å betale. Han ser ikke hva han kan oppnå med å anmelde som kunne veie opp mot 

en slik belastning.  

 Siri og Terje lar være å anmelde seksuelle overgrep fordi de beskytter seg og sin 

familie mot de konsekvenser en slik avsløring kan ha. Dette finner jeg også i kvantitativ 

studie (N=108). Her forteller 54 prosent at de valgte å ikke anmelde fordi de var redd for å 

sette i gang en stor prosess som det ikke kommer noe godt ut av. 34 prosent oppgir at de 

valgte å ikke anmelde fordi de var redd for hva som kunne skje med dem dersom de anmeldte. 

28 prosent valgte å ikke anmelde fordi de ikke ønsket mer oppmerksomhet knyttet til seg selv 

i forhold til seksuelle overgrep. Kvantitative funn viser i likhet med kvalitative funn at 

seksuelle overgrep ikke blir anmeldt på grunn av frykt for konsekvensene av anmeldelsen.   

  

Informantene forteller at de etter overgrepene endrer adferd. Flere forteller at de ble 

sittende hjemme. Andre som opplevde overgrepene i eget hjem, endret adferd ved at de sluttet 

å være hjemme. Overgrepene påvirket også skolesituasjon. Manglende konsentrasjon gjorde 

at skoleresultatene ble dårligere. Som voksne spør informantene seg hvordan det var mulig at 

verken foreldre eller andre voksne ikke la merke til de tegn som var tilstede på at noe var galt.  

Samtidig forteller informantene at de som barn skjulte for de voksne hva som skjedde. Siri var 

et en av dem.  
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Siri`s mormor la merke til at noe var galt. Det som var galt 

var uklart, hvordan skulle hun gripe inn? 
Siri sitat 6 

Jeg hadde en mormor som nok visste at ting foregikk. For hun sa i alle 
år: Siri du må lære å si fra, du må snakke Siri, du må lære å si fra. Ehm 
men hun var, hun var veldig grei, for jeg rømte til henne mange ganger. 
Hun bodde i (by) og jeg bodde i (by), så jeg rømte av og til i helgene. 
Tok bussen og ble værende hos henne. Og fredagen var herlig, 
lørdagen var herlig. Og søndagen satt jeg i et hjørne, for da viste jeg at 
på ettermiddagen da var det to tut utenfor, og da måtte jeg bare gå ut. 
Og da var det han (overgriper) som hentet meg. Eh mormor liksom, det 
går ikke an tute (bruke bilhornet) å hente deg på den måten der. Og 
alltid når jeg gikk så var det, du må si i fra. Så tenkte jeg: mange 
ganger tenkte jeg etterpå: hvorfor sa ikke du i fra hvis du visste noe.  
 

Siri viser her hvor vanskelig det var for henne å si fra og 

hvor vanskelig det var for mormor å spørre. Mormor ønsker at Siri 

skal fortelle henne hva det er, og Siri ønsket at mormor skulle si 

fra om det. Men verken Siri eller mormor setter ord på det som 

skjedde. Dette kan skyldes at de begge manglet forståelsesrammer 

for å forstå hva som skjedde. Sett fra mormorens perspektiv kan 

det være at hun fryktet for konsekvensene som kunne oppstå 

dersom hun sa fra. Slike situasjoner kan innebære usikkerhet, 

redsel og ambivalens for å sette i gang en prosess som de ikke vet 

hva fører til (Mellberg, 2002).  

 Flere narrativ i materialet tar opp tema hvor barn skjuler 

overgrep for de voksne. Jeg har i kapittel om unngåelse vist at barn 

tenker at overgrep er deres skyld og at de lar være å fortelle om 

overgrepene for å skjule sin skyld og skam. Å snakke om overgrep 

er et dilemma både for det utsatte barnet og de voksne. Hvordan 

skal det utsatte barnet få fortalt om overgrep uten å røpe sin skyld 

og skam? Hvordan skal den voksne få spurt om hva som er galt 

uten å legge ordene i munnen på barnet? De voksne må ordlegge 

seg med varsomhet, fordi dersom de avdekker en seksuelle 

overgrepssak, kan ledende spørsmål skade barnets sak (Furniss, 

1995).  

 

 

 

 
 
 
Informantene anmelder 
ikke seksuelle overgrep 
fordi de frykter for 
konsekvensene. De 
frykter:  
- familiekonflikter 
- at de skal få skylden for 
å lage familiekonflikter 
- at de skal få skyld for 
at overgrep skjedde 
- at avsløringer om 
overgrep skal bli 
vanskelig for andre 
- at relasjoner i egen 
familie skal ødelegges 
eller endres 
- at avsløringer om 
overgrep også skal 
avsløre omsorgssvikt i 
hjemmet 
 
Informantene beskytter 
seg selv mot at de skal få 
det vanskelig ved å la 
være å fortelle om eller 
anmelde overgrep 
 
Å fortelle om eller 
anmelde seksuelle 
overgrep kan medvirke 
til at familiehistorien 
endres, noe som kan bli 
vanskelig å håndtere for 
egne barn 
 
54 prosent anmelder ikke 
fordi de var redd for å 
sette i gang en stor 
prosess som det ikke 
kommer noe godt ut av.  
 
34 prosent anmelder ikke 
fordi de var redd for hva 
som kunne skje med 
dem dersom de 
anmeldte.  
 
28 prosent anmelder ikke 
fordi de ikke ønsker mer 
oppmerksomhet knyttet 
til seg selv i forhold til 
seksuelle overgrep. 
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En opplever seg ikke sterk nok til å anmelde 
 
 Informantene er ofte i en erkjennelsesprosess når de vurderer spørsmålet om å 

anmelde. De befinner seg derfor ofte i en krevende situasjon helsemessig og de tenker at det å 

anmelde kan være en ny påkjenning.   

Therese har ventet med å anmelde:  
Therese sitat 8 

Jeg ikke har anmeldt. Jeg føler jeg ikke har hatt krefter, til å begynne å ta tak i alt. Eventuelt fylle ut 
papirene, samle den informasjonen som trengs. Jeg har liksom hatt nok med å gå i behandling her og 
bearbeide, så jeg tror at når jeg nå begynner å ta mer tak i ting så kan jeg gjøre det.  
 
Therese er ikke klar for å anmelde enda. Hun mangler fysiske krefter. Hun bruker 

mange krefter på å bearbeide voldtekten, og utsetter derfor det å anmelde voldtekten. Jeg har 

tidligere vist at det er vanlig med dårlig helse i perioden med erkjennelse (se tabell 21-22 side 

126-127). Ved tidspunkt for intervju er det mellom 3-5 år siden Therese startet erkjennelse av 

voldtekt. Therese kan derfor være i en krevende fase av erkjennelsen av voldtekt.   

Therese mangler også kunnskap om hva en anmeldelse innebærer. Hun har derfor ikke 

oversikt over hva en anmeldelse innebærer. Hun er i en situasjon med lav begripelighet og lav 

meningsfullhet. Det er derfor også praktiske forhold som gjør at hun venter med å anmelde. 

Kunnskap om hva hun kan oppnå og hvordan hun skal gjøre det er viktige forhold som hun 

ikke har avklart. Hun er derfor i en situasjon med lav håndterbarhet. 

I likhet med Therese tenker også Alex at han vil anmelde på et senere tidspunkt.  

 

Alex venter på rett tidspunkt for å anmelde.  
Alex sitat 4 
Alex:  Men også det at jeg går og venter på den store dagen, (at) jeg er i form til det. Har gått og ventet på  
 kjæreste. (Anonymisert). Jeg trakk meg. Så da er jeg tilbake i det gamle sporet. Og bare meg selv. Føler  
 at jeg ikke har noe støtte. Det med å ha kjæreste er den ultimale støtte, ikke sant. Så det hadde vært mye  
 lettere å gå gjennom de vanskelige tingene. Så er det liksom, føler at det er for utrygt. Så det  
 er mye jeg går og venter på da.  
Hildur:  Du venter på at det blir litt bedre rundt deg, i livet, at du skal ha det bedre selv og at du skal ha støtte  
 rundt deg.  
Alex:  Ja, litt mer trygghet. Ja jeg går og går og har en god del smerter, hodepine og konsentrasjonsproblemer,  
 søvnproblemer. Som gjør har lite krefter og overskudd til ting. Så da blir det veldig mye til at jeg går og  
 venter. På en bedre dag.  
 

Alex ønsker å anmelde. Men han opplever seg ikke klar for dette. Han har mange 

helseproblemer som gjør at han mangler både krefter og overskudd i hverdagen. Han venter 

derfor en endret livssituasjon hvor han har bedre helse. Han utsetter det å anmelde 

overgrepene. Dette kan være et mønster i livet hans fordi han sier det er mye han går å venter 

på. Å utsette handlinger kan være en måte å unngå noe som er vanskelig. Det kan også være 

uttrykk for avmakt og hjelpeløshet, som er vanlige reaksjoner på traumer (Levine, 1997).  
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Alex sitt valg om å vente med handle for å ivareta sine interesser, som i denne 

sammenheng er å anmelde overgrepene, kan derfor være en senskade etter seksuelle overgrep. 

Det Alex beskriver som sin dårlige helse og som et personlighetstrekk med å utsette 

handlinger, kan være eksempler på normale reaksjoner etter traumer. Reaksjoner som 

hjelpeløshet og dårlig helse kan derfor på en indirekte måte medvirke til at overgrepene ikke 

blir anmeldt, fordi informantene ikke opplever seg sterke nok til å anmelde.  

Alex opplever seg alene. Han har ingen personer som står nær og støtter han ved en 

eventuell anmeldelse. Denne situasjon gjør at det blir utrygt å anmelde overgrep. Han 

opplever seg for sårbar. Alex er også sårbar fordi han mister seg selv i møter med overgriper 

(se side 95). Alex opplever derfor at han trenger en mer stabil livssituasjon før han kan 

anmelde. Derfor venter han på en bedre hverdag.   

Men er det slik som Alex håper, at en bedre dag vil komme, bare han er tålmodig nok? 

Eller er det slik at en må ta et oppgjør med overgriper/seksuelle overgrep i eget liv før den 

bedre hverdagen kommer? I kapittel som heter erfaringer fra å anmelde seksuelle overgrep tar 

jeg opp betydningen av å ta et oppgjør med overgriper/seksuelle overgrep i eget liv.  

 

Alex opplever seg alene. Han mangler støtte, noe som er et av flere forhold som 

medvirker til at han venter med å anmelde. I kvantitativt materiale ble sosial støtte målt med 

skalaen SPS-24. Denne skalaen er inndelt i 6 ulike grupper (indekser). Disse er: tilknytning, 

sosial integrasjon, ha noen å få råd og støtte hos, har noen en stoler på, har noen å gi omsorg 

til og har noen som bekrefter ens egenverdi. Jeg målte opplevelsen av sosial støtte i tre ulike 

grupper: de som har fortalt om overgrep til mindre enn 10 personer, de som har fortalt til 

mellom 10 og 20 personer, og de som har fortalt til flere enn 20 personer. Resultatet viser at 

de som har fortalt mellom 10 og 20 personer om overgrep opplever større grad av sosial støtte 

enn de som har fortalt til færre enn 10. Dette gjelder på områdene tilknytning, sosial 

integrasjon, ha noen å få råd hos, støtte fra, ha noen en stoler på og å ha noen som bekrefter 

ens egenverdi (se tabell 25).  

Jeg fant ingen forskjell mellom å fortelle mellom 10 og 20 personer om overgrep og å 

fortelle flere enn 30 personer om overgrep.  
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Tabell 25. Gjennomsnittsverdier for enkeltspørsmål fra skalaen SPS-24 relatert til antall personer en har 
fortalt om seksuelle overgrep til, N=172.  
Gjennomsnittlig antall personer en har 
fortalt om overgrep til  

mindre enn 
10 personer 
(32 prosent) 

Mellom 10-20 
personer 

(31 prosent) 

mer enn 20 
personer 

(37 prosent) 

P-
verdi 

Sosial støtte (SPS-24) total  
 

72.6 79.4 79.0 0.05 

Tilknytning  11.8 12.9 13.0 0.064 
Sosial integrasjon  12.4 13.6 13.3 0.051 
Få råd/støtte hos  12.3 13.9 13.8 0.05 
Har noen en stoler på  12.7 13.9 13.7 0.08 
Har noen å gi omsorg til 11.9 12.1 12.2 NS 
Får bekreftet egenverdi hos noen  11.4 12.8 12.7 0.05 
* P-verdien refererer til sammenligning av gjennomsnittsverdien i de angitte grupper. SPS-24: høye verdier er 
tegn på god sosial støtte.  
 

Både Therese og Alex sier de mangler kunnskaper om hva en anmeldelse innebærer. I 

kvantitativ undersøkelse spurte jeg deltakerne om de hadde diskutert tema anmeldelse av 

seksuelle overgrep med noen, hvem de hadde diskutert dette tema med, og hvilke tema knyttet 

til anmeldelse av seksuelle overgrep som de hadde drøftet. 130 personer svarer at de har 

diskutert dette tema med andre. Av disse har 42 prosent diskutert med familien, 40 prosent 

har diskutert med venner, 29 prosent har diskutert med lege/terapeut, 60 prosent har diskutert 

med ansatt på SMI/DIXI senter, 31 prosent med advokat, 27 prosent med politi, og 17 prosent  

med andre. I dette utvalget har kun 3 personer (2 prosent) diskutert anmeldelse med ansatte på 

et voldtektsmottak, noe som tyder på at de fleste i dette utvalget ikke har vært i kontakt med 

et voldtektsmottak.   

De tema som ble mest diskutert var knyttet til konsekvenser av anmeldelsen. Blant 130 

personer har 77 prosent diskutert konsekvenser for seg selv, 41 prosent konsekvenser for egen 

familie og 36 prosent konsekvenser for overgriper. Et annet viktig tema som ble diskutert var 

en eventuell rettssak (N=130). Dette tema hadde 45 prosent diskutert. Videre svarte 28 

prosent at de hadde diskutert konsekvenser for overgripers familie og 47 prosent hadde 

diskutert politiets etterforskning.  

Therese og Alex sier de ikke opplever seg sterke nok til å anmelde ved 

intervjutidspunktet. Kreftene brukes til erkjennelse av seksuelle overgrep. Også kvantitative 

data viser at deltakerne lar være å anmelde på grunn av at de mangler krefter. Av 97 personer 

som ikke har anmeldt overgrep svarer 26 prosent at de ikke er sterk nok til å gå gjennom 

politiavhør og en eventuell rettssak, 23 prosent ønsker ikke å snakke om overgrep i 

politiavhør og 36 prosent ønsker ikke å møte overgriper i en rettssak. 
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  En refleksjon jeg gjør meg er at informantene har mye å 

forholde seg til i hverdagen. En rekke fagfolk er ofte koblet inn i 

saken i perioden med erkjennelse. Flere har kontakt med 

fastlege, psykolog og fysioterapeut. I tillegg har de kanskje en 

kontaktperson ved et støttesenter mot seksuelle overgrep. 

Dersom de anmelder får de i tillegg kontakt med politi og 

bistandsadvokat. Og noen av dem skal møte i retten. Det kan 

være slitsomt å forholde seg til mange profesjonelle personer 

samtidig. Mange av informantene har som de fleste andre, et 

vanlig familieliv og et vanlig yrkesliv. Summen av relasjoner og 

oppgaver informantene skal forholde seg til knyttet til 

erkjennelse og anmeldelse av seksuelle overgrep kan derfor bli 

stor, og det kan av den grunn være naturlig at noen oppgaver 

utsettes, som det å anmelde seksuelle overgrep.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informanter anmelder 
ikke fordi de mangler  
- krefter til å anmelde 
-  kunnskap om hva en 
anmeldelse innebærer 
- støtte i nettverket  
 
Informanter vil anmelde 
senere dersom de får 
bedre helse.  
 
Det kan være slitsomt å 
forholde seg til mange 
fagfolk i forbindelse med 
anmeldelse.  
 
Jo flere personer en 
forteller om seksuelle 
overgrep til, jo større 
grad av sosial støtte 
opplever de utsatte.  
 
Deltakerne har diskutert 
spørsmål om anmeldelse 
med: (prosent) 
Familie (42),  
Venner (40),  
Lege/terapeut (29), 
SMI/DIXI senter (60) 
Advokat (31) 
Politi (27) 
Andre (17) 
 
Deltakerne har diskutert 
følgende konsekvenser 
av å anmelde: (prosent) 
Konsekvenser  
- for seg selv (77) 
- for egen familie (41) 
- for overgriper (36) 
- for overgripers familie 
(28) 
De har også diskutert: 
- politiets etterforskning 
(47) 
- rettssak (45)  
 
26 prosent svarer de ikke 
er sterk nok til å gå 
gjennom politiavhør og 
en eventuell rettssak.  
 
23 prosent svarer at de 
ikke ønsker å snakke om 
overgrep i politiavhør.  
 
 36 prosent at de ikke 
ønsker å møte overgriper 
i en rettssak.  
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Er det å anmelde det samme som å påføre anmelderen skam? 
 
 Informantene er opptatt av hvilke konsekvenser en eventuell anmeldelse kan ha for 

dem. Det er tross alt de som skal leve videre med konsekvensene. En bekymring de har er 

hvordan andre vil reagere dersom de får vite om overgrep. Vil de bli trodd? Vil de få sine 

overgrep gyldiggjort? Hva vil andre tenke om informanten når de får vite om seksuelle 

overgrep.  

Tina oppsøker lege etter erkjennelse av voldtekt. Her får hun vite at hun er smittet av 

kjønnssykdom. Dette må hun fortelle til sin kjæreste.    
Tina sitat 5 

Og det at, at jeg var påført de kjønnssykdommene det gjorde jo at måtte, visste, at jeg måtte fortelle det 
til den typen jeg hadde, som var i militæret. For det at jeg hadde jo, jeg hadde jo, ligget med han i den 
perioden mellom overgrepet og det, for det at så lenge jeg ikke hadde erkjent noe overgrep så gjekk jo 
det helt fint, egentlig. Men når jeg fant ut at jeg, jeg hadde kjønnssykdommer. Så, så visste jeg jo at jeg 
måtte fortelle det til han og, og da så jeg for meg at det var, at det ikke var noe aktuelt for han, skulle jeg 
si, mer. Og at han ikke var interessert, i holda noen kontakt. For da tror jeg fikk kjenne sånn skikkelig 
på den der, at dette er noe ekkelt. Nå vil ikke han ha noe med meg å gjøre, nå er jeg ekkel, nå er jeg 
kjempeskitten, jeg er altså.  
 
Så lenge Tina er i perioden med unngåelse forholder hun seg ikke til voldtekten. Dette 

innebærer at hun heller ikke kontakter lege for å få undersøkt om hun er smittet av sykdom. 

Det er først etter erkjennelse, det vil si flere måneder senere, at Tina oppsøker lege for 

voldtekt. Tina har i perioden med unngåelse forsøkt å leve som om voldtekten ikke var 

skjedd, også i forhold til kjæresten. Denne situasjonen blir vanskelig for henne når hun skal 

fortelle kjæresten om voldtekten.  

Tinas selvforståelse endres ikke når voldtekten skjer. Den endres når hun får vite at 

hun har flere kjønnssykdommer og den endres fordi hun må fortelle kjæresten hva som har 

skjedd. Tina forestiller seg hvordan kjæresten vil reagere på det hun forteller. Hun tenker at: 

nå er hun skitten. Så lenge Tina ikke forteller andre om voldtekten er hun lite opptatt av hva 

andre tenker om henne. Det er ”offentliggjøringen” av seg selv som et voldtektsoffer som 

utløser den negative vurderingen av seg selv.  

Tankene om at hun er en skitten person reduserer Tinas selvverdi, og det blir vanskelig 

for henne å håndtere situasjonen. Hun frykter at kjæresten vil avvise henne. Hun tenker at hun 

nå er ekkel som følge av voldtekten. Slike tanker vekker skam i henne. Skammen oppstår når 

hun, ikke typen, tenker at hun er skitten.  

Tenkningen om hva det betyr å være et overgrepsoffer er forankret i samfunnet. 

Informantene har som andre borgere i samfunnet etablert en forståelsesramme om seksuelle 

overgrepsofre. Når de selv opplever voldtekt bruker de den samme forståelsesrammen på seg 
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selv. De påfører derfor seg selv skam. Dette medvirker til at det blir vanskelig å fortelle andre 

at de har opplevd voldtekt. Å ikke fortelle om eller ikke anmelde seksuelle overgrep er derfor 

en måte å beskytte seg selv mot skam på.  

Hvem eier de kriterier som Tina bruker når hun vurderer seg selv som skitten? Er det 

hennes egne? Eller bedømmer hun seg selv ut fra andres kriterier. Spørsmålene er interessante 

av to grunner. Den ene grunn er at Tina bedømmer seg selv annerledes når hun skal fortelle 

kjæresten om voldtekten. Den andre grunn er at Tina vurderer seg selv som skitten før hun har 

snakket med kjæresten. Kan det være slik at Tina vurderer seg selv ut fra en trosforestilling 

om at personer som utsettes for voldtekt er skitne? Dette er en problemstilling som Ruth har 

meninger om.  

 

Ruth synes også det er vanskelig å fortelle ”offentlig” at hun er blitt voldtatt.  
Ruth sitat 4 

Men det er så intimt, at det går ikke an å sammenligne (det) å anmelde voldtekt mot å anmelde andre 
ting. Det er ikke å anmelde tyveri (det) å anmelde en voldtekt, sant. For at du utleverer deg selv, og du 
stempler deg selv som et voldtektsoffer. Ikke voldsoffer, eh ikke at du har vært uheldig på noen måte, 
men et voldtektsoffer, en annen mann har hatt sin penis inn i din kropp. Det er det du anmelder. Og da 
er det faktisk sånn i samfunnet at uansett hvor frimodig og hvor alt vi blir sånn, så henger den der 
jantegreiene, at du er skitten for han har vært i deg. Og jeg tror at det er reelt jeg.  
 
Ruth skiller mellom å være utsatt for vold og å være et voldtektsoffer. En person som 

utsettes for vold er en person som er uheldig. Det er en person som er uskyldig og som 

utsettes for et traume. Personen er et voldsoffer. Et voldsoffer er en nøytral beskrivelse. 

Begrepet viser ikke til personen, men til hva personen har vært utsatt for. Å være en person 

som er voldtatt er noe annet. Denne personen har også vært utsatt for et traume. Begge 

begrepene viser til personer som har opplevd krenkelser. Forskjellen mellom begrepene er at 

voldtektsoffer i større grad enn voldsoffer gjør noe med personen som utsettes for krenkelsen.  

Ruth tenker at personer som er voldtektsofre blir oppfattet som skitne, de påføres skam 

av andre. Begrepet voldsoffer viser til noe som har skjedd deg, begrepet voldtektsoffer viser 

til noe du er. Betegnelsen voldtektsoffer er en negativ betegnelse av en person.  

Det er vanskelig for informantene å fortelle om eller anmelde seksuelle overgrep fordi 

de blander sammen å ha opplevd noe negativt og å være noe negativt. Linda blander sammen 

det å ha opplevd noe ekkelt og det å være en ekkel person (se Linda sitat 1 side 80). En slik 

sammenblanding får konsekvenser for informantens identitet fordi den svekker informantens 

selvbilde.  

Rollen som overgrepsoffer oppstår fordi noe har skjedd med informantene. 

Informantene tildeles denne rollen, de velger den ikke. De er derfor i en situasjon med liten 
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kontroll, en situasjon som gir dem svekket meningsfullhet. Et voldsoffer kan relatere sitt 

traume til noe som har skjedd dem, noe som de selv ikke har skyld i. Et voldtektsoffer er i 

prinsippet like uskyldig som et voldsoffer, men måten informantene tenker om seg selv er 

annerledes fordi informantene bruker andre forståelsesrammer når de forstår seksuelle 

overgrepshendelser til forskjell fra voldshendelser. Slike forståelsesrammer er kulturelt 

forankret og oppstår som følge av hvordan menneskene i samfunnet tenker (Bruner, 1999; M. 

Gergen, 1994).  

Ruth tenker at de som anmelder overgrep stempler seg selv som voldtektsoffer. 

Logikken blir at det å anmelde overgrep er det samme som å stemple seg selv som skitten, å 

påføre seg selv skam. Denne prosessen starter når overgrepet blir kjent for andre. Ruth frykter 

derfor at det skal bli negativt for henne dersom andre personer får vite at hun er voldtatt. Hun 

tenker at samfunnet påfører skam til de som forteller om seksuelle overgrep. Derfor vil hun 

ikke anmelde voldtekten. Hennes argumenter mot å anmelde voldtekt er knyttet til nettverkets 

og samfunnets reaksjoner på voldtekt. De er ikke rettet mot den juridiske prosessen. 

Argumentene er heller ikke rettet mot overgriper.  

Flere informanter forteller at de lar være å fortelle andre om overgrep for å skjule sin 

skyld og skam. Det er derfor interessant å se på hvor stod del av deltakerne i kvantitativ studie 

som opplever slike følelser, og om slike følelser kan ha sammenheng med anmeldelse.  

Kvantitative funn viser at de fleste utsatte opplever skyld i liten grad. 54 prosent 

opplever skyld i liten grad, 25 prosent opplever skyld i mellom grad og 21 prosent opplever 

skyld i stor grad. For skam er opplevelsen motsatt. Her viser funnet at de fleste opplever skam 

i stor grad. 44 prosent opplever skam i stor grad, 29 prosent opplever skam i mellom stor grad 

og 27 prosent opplever skam i liten grad (se tabell 26).  
Tabell 26. Viser i hvilken grad de utsatte opplever skyld og skam oppgitt i prosent 

 
 

Antall 
personer 

Stor grad 
 

Mellom stor grad 
 

Liten grad 
 

Skyld 172 21 25 54 
Skam 172 44 29 27 

 

Det er de som opplever skyld i liten grad som anmelder i størst grad. Her anmelder 54 

prosent, mens blant de som opplever skyld i mellom stor grad anmelder 33 prosent og blant 

de som opplever skyld i stor grad anmelder 33 prosent. Funnet er statistisk signifikant, p < 

0.05. For opplevelsen av skam viser resultatet samme tendens. De som opplever skam i liten 

grad anmelder i størst grad. Blant de som opplever skam i liten grad anmelder 49 prosent, de 

som opplever skam i mellom stor grad anmelder 50 prosent og blant de som opplever skam i 

stor grad anmelder 37 prosent.  
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 Resultatet viser at de som opplever skam og skyld i stor 

grad anmelder mindre enn de som opplever skam og skyld i liten 

grad. Dette kan forstås i sammenheng med et tidligere funn som 

viser at det å oppleve skyld og skam kan være en motsetning til å 

oppleve hendelsen som seksuelle overgrep.  

 Kapitteloverskriften stiller spørsmål om det å anmelde 

seksuelle overgrep er det samme som å påføre seg selv skam? 

Dette spørsmålet kan ses i sammenheng med erkjennelse. Før 

erkjennelse er det vanskelig for informantene å forholde seg til 

følelser som skyld og skam, fordi de tenker at det er de, og ikke 

overgriper som har gjort noe galt. Denne tenkningen vedvarer helt 

til angåelse og erkjennelse, fordi de reaksjoner som er knyttet til 

traumet forblir på den alder som traumet oppstod helt til de blir 

bearbeidet (Ruppert, 2011). Før angåelse tenker derfor 

informantene at det å anmelde er det samme som å påføre seg selv 

skam. Etter angåelse og erkjennelse ser informantene 

skyldspørsmålet på en ny måte. Overgrepene var hendelser som 

skjedde med dem. Det å oppleve skyld trenger derfor ikke å bety at 

de har gjort noe galt. Erkjennelse medvirker derfor til at de utsatte 

får redusert sin skam og skyld, og at de i mindre grad vil tenke at 

de påfører seg selv skam ved å anmelde.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
Informantens 
selvforståelse endres når 
de skal fortelle andre om 
seksuelle overgrep.  
 
Informantene vurderer 
seg selv negativt når de 
skal fortelle andre at 
seksuelle overgrep har 
skjedd.  
 
Informantene tenker at 
andre personer vil 
påføre dem skam når de 
forteller om overgrep.  
 
Informantene skiller 
mellom voldsoffer og 
voldtektsoffer. Det ene 
begrepet er nøytralt, det 
andre er negativt ladet.  
 
Informantene tenker at å 
anmelde seksuelle 
overgrep er å påføre seg 
selv skam.  
 
Opplevelse av skyld:  
Stor grad 21 prosent 
Middel grad 25 prosent 
Liten grad 54 prosent.  
 
Opplevelse av skam:  
Stor grad 44 prosent 
Middel grad 29 prosent 
Liten grad 54 prosent.  
 
54 prosent av de som 
opplever skyld i liten 
grad anmelder overgrep.  
33 prosent av de som 
opplever skyld i stor 
grad anmelder overgrep.  
 
49 prosent av de som 
opplever skam i liten 
grad anmelder overgrep.  
37 prosent av de som  
opplever skam i stor grad 
anmelder.  
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Når helsepersonell overser seksuelle overgrep  
 

Jeg har tidligere vist at møte med helsevesenet og medisinsk tenkning om seksuelle 

overgrep kan forlenge perioden med unngåelse, og at den forståelsesramme terapeuter tilbyr 

informanter har betydning for angåelse. I dette kapittel tar jeg opp hvordan informanters møte 

med helsepersonell kan ha betydning for hvorvidt seksuelle overgrep anmeldes eller ikke.  

Siri oppsøker lege noen dager etter en overfallsvoldtekt.  
Siri sitat 7 
Siri:  Og så måtte jeg jo oppsøke lege, på (ukedag) for da hadde jeg så store smerter at da visste jeg jo ikke 

hva som var galt. Og da ble jeg jo sendt til legevakten, og de sendte meg videre til sykehuset for å ta 
bilder. For det var brukket en del ribben og sånn. Men det som jeg opplevde var at ingen stilte spørsmål 
hva har skjedd. Jeg fikk beskjed fra han legen på sykehuset som hadde sett på røntgenbilde at det var 
pene brudd. Du er heldig frøken. Så tenkte jeg. Guri land hvis dette her er fine brudd, hvordan ser 
stygge ut da? Og de, jeg husker jeg satt på gangen og tenkte de må ikke spørre meg, de må ikke spørre 
meg.  

Hildur:  Hvis de hadde spurt da?  
Siri:  Så hadde jeg jo sagt, da måtte jeg jo ha sagt hva som skjedde. Det var jo ikke noe kjekt. Men samtidig  
 så var jeg veldig skuffet etterpå, ja men de spør meg jo ikke. Nei vel, jeg er sikkert ikke verdt bli  
 spurt. Kommer halvt forslått der, med knekte ribben, og de spør ikke hva som har skjedd engang. Bare  
 omtale det som veldig fine brudd, de vil gro av seg selv. Så da tenkte jeg, ok glem det. Da skal ikke  
 jeg si noe til noen.  
 

Siri er i en krisesitasjon. Hun er redd for hva som kan skje med henne dersom hun 

forteller hva som har skjedd. Etter voldtekten ble hun forlatt bevisstløs ute. Hun lovet da 

overgriper at dersom hun fikk leve skulle hun ikke fortelle noen hva som skjedde. Siri tør  

ikke fortelle til andre om overfall og voldtekt. Hun lar derfor være å fortelle legen om årsaken 

til sine brudd. Samtidig opplever hun en konflikt rundt dette. Hun både ønsker at legen spør, 

og at han ikke spør hva som har skjedd. Siri trenger hjelp til å håndtere situasjonen. Hun 

ønsker at andre tar ansvar for det som har skjedd.   

Siris lege forholder seg til hennes fysiske helse, hennes brudd. Han forholder seg ikke 

til det som har skjedd forut, hendelsen hvor bruddene oppstod. Siri er overrasket over at legen 

ikke spør hva som har skjedd. Dette hadde hun forventet. Den vold Siri har opplevd er ikke 

tema i møtet med legen, den blir dermed usynliggjort. Legen sender et taust signal til Siri om 

at det hun har opplevd ikke er viktig. Dette får betydning for hvordan Siri selv forholder seg 

til voldtekten. 
Siri sitat 8 

Jeg hadde vel bestemt meg, jeg bestemte meg på sykehuset, dette her skal jeg ikke si til noen. Og da 
innbefattet det å anmelde og. For det at når de ikke bryr seg når en komme halvt forslått, og ikke stiller 
spørsmål, da tenkte jeg da er det ikke verdt det. 
 
Siri konstruerer en narrativ om hvordan hun skal forstå det som skjer på sykehuset. 

Hun opplever at legen forholder seg til hennes fysiske kropp, og ikke til henne som person. 
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Hun opplever seg ikke møtt av legen. Det at legen heller ikke spør hva som har skjedd tolker 

Siri som at legen ikke bryr seg. Hun tenker, når legen ikke bryr seg, hvorfor skal hun bry seg?  

Siri knytter også det som skjer sammen med sin selvfølelse. Selvfølelsen er summen 

av tanker en person har om seg selv (G. C. Elliott, 2001). Selvfølelsen blir påvirket både av 

hvilke tilbakemeldinger personen får fra andre, men også hvilke tilbakemeldinger de gir seg 

selv. Når legen ikke spør hva som har skjedd tenker Siri at hun ikke er verdt noe. Hun tolker 

dette som at det ikke er så viktig å vite hva som har skjedd henne. Derfor skal hun ikke 

fortelle til andre hva som har skjedd. Det å ikke si noe til noen innbefatter også politiet.  

Vi ser her at måten Siri blir møtt på av legen får konsekvenser i forhold til hvordan 

Siri forholder seg til hendelsen i etterkant. Det får også en annen viktig konsekvens: det blir 

ikke tatt prøver og samlet inn bevis som eventuelt kunne vært brukt i en rettssak dersom Siri 

på et senere tidspunkt ville anmeldt forholdet.  

 

Et tema som gikk igjen i flere intervjuer var at det var vanskelig å snakke om seksuelle 

overgrep hos psykolog.  

 Linda opplever at hennes overgrep blir oversett i møtet med en psykolog. Hun har gått 

til samme psykolog i to perioder. Når hun i narrativen viser til første gangen, mener hun første 

perioden, og ikke første timen.   
Linda sitat 4 
Linda:  Når jeg var hos han første gangen så var det aldri snakk om å anmelde.  
Hildur:  Nei.  
Linda:  Nei.  
Hildur:  Var det god hjelp å gå til han psykologen?  
Linda:  Jeg husker da første gangen jeg var der, da jeg har tatt det opp med han nå, andre gangen jeg var der, da  
 syntes jeg han var feig. Det har jeg sagt til han.  
Hildur:  Første gangen syntes du han var feig.  
Linda:  Hm 
Hildur:  Fordi 
Linda:  Fordi han snakket ikke om overgrepene, han snakket mest om hvor mamma var. Sånn som mamma var  
 hengt opp som syndebukk. Sant. Og der var jo en del ting å ta tak i forhold til henne, men jeg syntes  
 ikke han. Han sa ja neste time da skal vi snakke om overgrep, og så var det sånn at han nesten holdt  
 pusten, og så var det tre kvarter, og så var det ferdig (puster ut). Det var aldri nevnt etterpå.  
 

Linda har opplevd omsorgssvikt hjemme og hun har opplevd incest fra sin far. Hun 

søker derfor hjelp til sine problemer hos en psykolog. Hos psykologen blir tema omsorgssvikt 

fra moren vektlagt, mens tema incest blir oversett. Kun en time settes av til å snakke om 

incest. Det er vanskelig for psykologen, ikke for Linda, å snakke om overgrep.  

Uten ord gir psykologen Linda signaler om at incest ikke er en viktig når hennes 

problemer skal erkjennes. Psykologen er en profesjonell aktør, og Linda forventer at han vet 

hva som er bra for henne. Det er først flere år senere at Linda forstår at de samtalene med 
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psykologen handlet for lite om incest. Linda fikk verken erkjent 

incest eller hvilke konsekvenser overgrepene hadde i hennes liv. 

Dette kan ha hatt betydning for hennes anmeldelse. Når Linda 

anmelder incest flere år etterpå, henlegges saken fordi den er 

foreldet.  

I kvantitativt undersøkelse spurte jeg deltakerne hvor de 

hadde søkt hjelp uten å få hjelp til å bearbeide seksuelle overgrep. 

Dette spørsmålet har samme svaralternativ som spørsmålet om 

hvor deltakerne fikk hjelp til å bearbeide seksuelle overgrep (se 

marg til høyre side 107). Av 173 deltakere svarte 25 prosent at de 

ikke fikk hjelp hos psykiater eller psykolog, 19 prosent fikk ikke 

hjelp fra lege og 12 prosent fikk ikke hjelp fra psykiatrisk sykehus. 

Det er ingen forskjell mellom anmelder og ikke anmelder i forhold 

til sted hvor en søker hjelp. Analysen viste imidlertid at deltakerne 

fikk minst hjelp fra eget nettverk. 31 prosent fikk ikke hjelp fra 

familien og 21 prosent fikk ikke hjelp fra venner.  

Siri tenker at hun ikke er verdt noe som menneske. Hun har 

lav selvfølelse. I kvantitativ undersøkelse svarte deltakerne på 

påstander om selvfølelsen (173 personer deltok). En påstand var: 

jeg kjenner at jeg er minst like verdifull som andre mennesker. 66 

prosent svarer at denne påstanden stemmer delvis eller stemmer 

bra. Selv om de fleste svarer at de kjenner seg like verdifull som 

andre mennesker er det 34 prosent, som i likhet med Siri ikke har 

det slik. Resultatet på målingen samlet viser at deltakerne stort sett 

har god selvfølelse (se side 149).    

 Jeg har tidligere vist at helsearbeidere som ikke forholder 

seg til tema seksuelle overgrep kan medvirke til at perioden med 

unngåelse forlenges, og at overgrep ikke anmeldes, eller anmeldes 

for sent. Jeg viser i dette kapittel at utsattes møte med hjelpere kan 

ha en innvirkning på spørsmålet om anmeldelse gjennom en taus, 

indirekte påvirkning.  

 

 

 
 
 
Informanter opplever at 
deres traumer blir 
oversett i møte med leger 
og psykologer. 
 
Når leger og psykologer 
signaliserer gjennom 
taushet at seksuelle 
overgrep ikke er et viktig 
tema kan dette forlenge 
perioden med 
erkjennelse.  
 
Når en møter utsatte med 
taushet i forhold til deres 
overgrep kan dette bli 
tolket som at den andre 
ikke bryr seg.  
 
Deltakerne mottok IKKE 
hjelp for seksuelle 
overgrep følgende steder 
(prosent):  
Familie (31) 
Venner (21) 
Psykiater/psykolog (25) 
Lege (19)  
Psykiatrisk sykehus (12) 
Andre (4-7)   
 
66 prosent svarer at 
påstanden om at de er 
like verdifulle som andre 
mennesker stemmer 
delvis eller stemmer bra.  
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Erfaringer fra å anmelde seksuelle overgrep 
  

Det var langt flere narrativ som beskriver problemer knyttet til det å anmelde seksuelle 

overgrep enn de som beskriver hvordan anmeldelsen påvirket livet på en positiv måte. 

Narrativ om positive erfaringer er korte og oppsummerende mens narrativ om negative 

erfaringer er lange og detaljrike. En forklaring til denne forskjellen kan være at vi forteller 

narrativ om hendelser som er uvanlige, som overrasker oss. Hendelser som forløper som 

forventet har vi ikke behov for å fortelle narrativ om (Mossige, 1998). 

Hovedinntrykket er at det er bra for informantene å anmelde seksuelle overgrep. 

Derfor presenteres først funn som støtter opp om dette. Deretter presenteres belastninger eller 

utfordringer knyttet til det å anmelde seksuelle overgrep.  

 

 

Er det å anmelde seksuelle overgrep en riktig handling? 
 

Alle informanter som har anmeldt, sier at de er glad for at de anmeldte. Også de som 

opplevde det belastende sa de var glade for dette. Å anmelde overgrep var en handling som 

var riktig og viktig i deres liv. Men det var vanskelig å sette ord på hvorfor det var slik.   

Beate uttrykker det positive ved å anmelde slik:   
Beate sitat 1 

Men jeg er ufattelig glad for at jeg anmeldte, det er jeg. Men det har jo gjort at jeg er blitt det jeg er blitt. 
Det har jo vært med på å skape meg. Så det, og det vil alltid være der.  

 
Beate ser at anmeldelsen har påvirket hennes identitet. Hun er en annen person etter 

anmeldelsen enn hun var før denne erfaringen. Dette handler både om erfaringer hun har fra 

møte med retten og vennenes reaksjoner på voldtekten. Beate valgte å fortelle åpent om 

voldtekt og anmeldelse. Dette var både en god og vond erfaring. Avsløringen førte til at hun 

mistet noen venner. Andre venner og familie var til stor støtte for henne. Den største 

betydningen av å anmelde var personlig:   
Beate sitat 2 
Beate:  Selvfølgelig har rettssaken gjort til at jeg sent men sikkert, har blitt litt mer, at jeg har fått tro på at det  
 nytter faktisk å melde, det nytter å stå frem. Det koster jo en del, men allikevel så har jeg jo igjen for  
 det, enn at jeg skulle sittet med alle de følelsene jeg satt med og ikke fått han dømt, og ikke kunnet gått  
 gjennom dette å stått frem og vist at det går an.  
Hildur:  Det at han ble dømt ble veldig viktig.  
Beate:  Det er avgjørende rett og slett.  
Hildur:  Det er avgjørende, ja. Så det å få rettssak og ikke få han dømt, da er det helt krise.  
Beate:  For meg hadde det vært noe av det verste som kunne skjedd tror jeg. Altså hvis jeg skulle gått gjennom  
 det der og ikke fått han dømt, så det måtte jo vært et sånt nederlag at.  
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Beate har et reflektert forhold til det å anmelde. Hun tenker at det er riktig å anmelde i 

situasjoner hvor en kan få overgriper dømt. Beate ser at jussen kun forholder seg til 

spørsmålet om hvorvidt det kan bevises at den tiltalte er skyldig i forhold til anklagene. For 

Beate handler anmeldelsen om mer enn juss, den handler om hennes person, hennes 

troverdighet. Å ikke få overgriper dømt ville vært et personlig nederlag for henne. Dommen  

ble en rettslig bekreftelse av voldtekten. Denne bekreftelsen var viktig i møtet med de som 

ikke trodde på henne. Å få overgriper dømt var derfor både et oppgjør med overgriper og ”et 

oppgjør” med de som ikke trodde henne.   

Gjennom å anmelde erfarte Beate at det nytter å si fra. Hun ble trodd og overgriper ble 

dømt. Beate fremstod i denne situasjonen som en aktør, en som ivaretar egne interesser. 

Denne erfaringen kan hun overføre til andre situasjoner. Hun har erfart at hun klarte å 

gjennomføre en stor utfordring. Det å ha vært gjennom en anmeldelsesprosess gav henne 

derfor en situasjon med økt meningsfullhet, og økt opplevelse av sammenheng.  

Flere informanter sa at oppgjør med seksuelle overgrep og anmeldelse medvirket til en 

ny frihet i livet. Noen opplevde frihet i relasjon til overgriper (se Therese side 130), og andre 

opplevde frihet i hverdagslige hendelser, som møter med andre mennesker.  

 

Teolaus er en av disse. På spørsmål om det å anmelde har påvirket helsen hans svarer 

han følgende:  
Teolaus sitat 3 

Ja altså når jeg føler meg sulten på å oppleve naturen, eller gå ut i naturen og sånt, bare det å ha gått i på  
 Hardagervidda eller vært på Rondane eller gått turer her i (sted) så, så setter jeg pris på det. Det er  
 akkurat som, jeg kunne gjerne føle at jeg ikke var verdt det, opplevelsen før. Men nå føler det at jeg  
 verdt den og det er herlig å oppleve den, ja gleden av å se ting. Om det er en ubetydelig kvist eller en.  
 Kan gjerne begynne å ramse opp han der jeg fant jeg fant. Gleden, du finner ting.  
 

Teolaus er nå mer tilstede i hverdagens hendelser. Han har økt mindfulness (begrepet 

er beskrevet side 117). Han tillater seg selv å nyte opplevelsen. Dette er en ny erfaring. 

Tidligere tenkte han at han ikke var verdt å ha gode øyeblikk. Det å anmelde har gitt han 

gleden tilbake i hverdagen. Han ser på gamle situasjoner med nye øyne og klarer å ta inn over 

seg det han opplever. Han finner derfor glede i små hendelser gjennom bruk av sansene. Det å 

se noe vakkert gir han glede. Han bruker metaforen om eventyrfiguren Espen Askeladd for å 

uttrykke sin opplevelse. Espen Askeladd fant ting ute i naturen som andre gikk forbi uten å 

legge merke til dem. Etter anmeldelsen opplever Teolaus at han er mer oppmerksom på 

omgivelsene, noe som gir han spontan glede.   

Betydningen av å anmelde handler for Teolaus om selvverdi. Etter anmeldelsen klarer 

han i større grad å verdsette seg selv. Gjennom å anmelde fikk han sagt fra hva han mente om 
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saken. Dette økte hans selvrespekt. Han er nå verdt å oppleve glede. Han er nå verdt å ha det 

bra. Mens livet tidligere ble styrt av reaksjoner etter overgrep, er han nå friere til å ta inn over 

seg de opplevelser han har. Han opplever frihet i hverdagen.  
Teolaus sitat 4 

Jeg klarte å slutte av å ta tabletter. Jeg brukte en stund sovetabletter og smertetabletter, og var kronisk 
vondt. Nå har jeg også vont i skulderen, altså nakken, men ikke sånn som da. Nå kan det være sånne 
perioder at jeg er vonde. Det lettet helt. Jeg sluttet helt med tabletter. Og begynte å føle at jeg, for 
tablettene gjorde sånn at jeg, snublet. Jeg var så, jeg (var) veldig flau for jeg trodde folk trodde jeg var 
full eller sånt. Trodde folk så meg hele tiden. Det var grusomt det før, før jeg kom her til (støttesenter). 
 
Ved å erkjenne overgrep får Teolaus en bedre hverdag. Han sover bedre og har mindre 

smerter. Han klarer å slutte med fast medikamentbruk. Hans helse er nå bedre enn den var før 

anmeldelsen. Han klarer nå å møte mennesker uten å oppleve skam. Å anmelde seksuelle 

overgrep ble en viktig erfaring for Teolaus. Han opplever seg tryggere i møtet med andre. På 

den måten øker hans selvfølelse og hans selvrespekt.  

Teolaus tar et oppgjør med seksuelle overgrep i eget liv når han anmelder. Han søker 

ingen domfellelse. Han vet på forhånd at sak blir henlagt på grunn av foreldelse. Det er 

likevel viktig å anmelde, fordi han på denne måten styrker sin troverdighet i møter med andre. 

Når han sier han har opplevd seksuelle overgrep, og viser at han mener dette gjennom å 

anmelde, fremstår han som troverdig. Det å bli trodd av andre øker gyldiggjøringen og 

erkjennelsen av overgrepene. Det å anmelde gir derfor både Teolaus og de andre 

informantene økt helse.   

Beate, Teolaus og alle andre informanter som har anmeldt mener dette var en riktig 

handling å gjøre. I kvantitativ undersøkelse ble spørsmål om hvorvidt det å anmelde var en 

riktig eller gal handling stilt til 3 ulike grupper:  

1) de som ikke hadde anmeldt (N=103) 

2) de som har anmeldt og fikk sin sak henlagt (N=49) 

3) de som har anmeldt og fikk sin sak behandlet i retten (N=27).  

Denne siste gruppen fikk også spørsmål om de ville råde andre til å anmelde. 

Resultat viser at 25 prosent av ikke anmelderne (gruppe 1) mener at dette var en riktig 

avgjørelse. Like mange mener det var en gal avgjørelse. De fleste, 50 prosent svarer at de ikke 

vet om dette var en rett eller gal handling. Det er interessant at kun 25 prosent av de som ikke 

anmelder mener dette var en riktig handling.  

Blant de som har anmeldt og fikk saken henlagt (gruppe 2) svarer 86 prosent det var 

en riktig avgjørelse å anmelde. 1 person sier dette var en gal handling, og 6 personer sier at de 

vet ikke. Blant de som har anmeldt og har hatt sin sak oppe i retten (gruppe 3) svarer 85 

prosent at dette var en riktig avgjørelse, 1 personer sier det var gal avgjørelse, og 3 personer 
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sier at de ikke vet om dette var riktig eller gal avgjørelse. Blant de 

som har hatt sin sak oppe i retten svarer 70 prosent at de ville råde 

andre til å anmelde, 1 person sier at han ikke vil råde andre til å 

anmelde, og 7 personer sier at de ikke vet om de vil råde andre til å 

anmelde 

Når jeg sammenholder kvalitative og kvantitative funn 

viser disse at både informanter og deltakere mener at det er en rett 

handling å anmelde seksuelle overgrep. Ved å anmelde styrker de 

utsatte sin troverdighet og sin selvrespekt. Selv om saken 

henlegges, er det å anmelde en måte å fortelle overgriper og 

nettverket at hendelsen var et overgrep.   

Et annet forhold som kan medvirke til at det å anmelde er 

en god erfaring er informantens møte med bistandsadvokat. Det er 

få narrativ som tar opp dette tema. De informanter som forteller 

om denne erfaringen har gode erfaringer. Er dette en vanlig 

erfaring? Jeg spurte derfor deltakerne i kvantitativt utvalg om de 

var fornøyd med den hjelp de fikk, og om de opplevde seg trodd 

av bistandsadvokat.  

59 personer svarte på disse spørsmålene. Resultatet viser at 

deltakerne er fornøyd med hjelpen de fikk fra bistandsadvokat 

(N=59). 56 prosent var i stor grad fornøyd, 27 prosent var mellom 

stor grad fornøyd og 17 prosent var i liten grad fornøyd.  

Deltakeren ble i stor grad trodd av bistandsadvokat (N=61). 83 

prosent ble trodd i stor grad, 14 prosent ble delvis trodd og 2 

personer ble i liten grad trodd.  

Resultatet viser at bistandsadvokater kan være en god støtte 

for utsatte som anmelder overgrep. Utsattes rett til bistandsadvokat 

er nedfelt i straffeprosessloven § 107. Utsatte som vurderer 

anmeldelse har rett til fri rettshjelp i inntil 3 timer (Fri-rettshjelp, 

2012). 

 
 
 
 
 

 
 
 
Informanter som har 
anmeldt sier de er glad 
for at de har anmeldt.  
 
Å anmelde seksuelle 
overgrep styrker 
informantens selvfølelse 
og selvrespekt. 
 
Å anmelde seksuelle 
overgrep styrker 
informantens 
troverdighet. 
 
Å anmelde seksuelle 
overgrep er en måte å si 
fra til overgriper og 
nettverket at hendelsen 
var et overgrep.   
 
Å anmelde seksuelle 
overgrep gir 
informantene en 
opplevelse av frihet. De 
kan nå i større grad ta 
inn over seg hverdagens 
hendelser.  
 
Hos ikke anmeldere 
mener 25 prosent det var 
riktig å ikke anmelde, 25 
prosent det var galt å 
ikke anmelde og 50 
prosent vet ikke om det 
var riktig eller galt å ikke 
anmelde.  
 
Hos de som fikk sin sak 
henlagt mener 86 prosent 
det var riktig å anmelde.  
 
Hos de som fikk sin sak 
oppe i retten mener 85 
prosent det var riktig å 
anmelde.  
 
70 prosent av de som har 
hatt sin sak oppe i retten 
vil råde andre til å 
anmelde.  
 
83 prosent opplever seg 
trodd i stor grad av 
bistandsadvokat. 56 
prosent er i stor grad 
fornøyd med hjelp fra 
bistandsadvokat.  
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Å anmelde gjør at en blir stigmatisert 
 

Informantene forteller at det skjer en endring i deres relasjoner når det blir kjent at 

seksuelle overgrep har skjedd. Endringen som skjer oppleves negativt av informantene.  

Linda velger ofte å ikke fortelle andre at hun har opplevd seksuelle overgrep.  
Linda sitat 5 

Ja, når jeg forteller det til folk som gjerne har kjent meg et helt liv, så plutselig så har jeg fortalt det, 
sant. Det er ikke mer enn få år siden jeg begynte å fortelle det til en venninne jeg har hatt i 15 år. Så får 
jo de helt hakeslepp enkelte. Jeg kan nesten si på forhånd hvem det er som reagerer sånn, sant. Og så er 
det masse grining. Jeg forstår at det er vil komme en reaksjon, jeg hadde nok reagert jeg også. Men, det 
er på en måte som de ser meg i et nytt lys. Kanskje er jeg veldig var, eller overvar, overtolket eller. Men 
det er den følelsen jeg sitter igjen med. At det ja, det hadde de aldri trodd. Det har jo vært der alltid så  

 lenge de har kjent meg. Det er jo ikke noe nytt. Bare det at nå vet de det. Og det er ikke så lett å 
forholde seg til. 

 
Linda opplever det vanskelig å fortelle andre om incest. Slik informasjon endrer ofte 

relasjonen på en måte som blir negativ. Linda opplever at andre ser på henne på en annen 

måte dersom de vet at hun har opplevd incest. Endringen som oppstår er ikke at Linda endrer 

seg som person. Endringen handler om at de andre ser på Linda på en ny måte. Dette er 

vanskelig for Linda.  

Det er vanlig at seksuelle overgrep blir offentlig kjent når de blir anmeldt. Materialet 

viser at dette har flere konsekvenser enn de rettslige. Flere informanter forteller om liknende 

erfaring som Linda: deres venner slutter å forholde seg til dem som den de er, når de får vite 

om seksuelle overgrep. Det som skjer er at seksuelle overgrep tar hele oppmerksomheten. 

Linda og de andre informantene blir møtt som et overgrepsoffer.   

Når en møter utsatte som et overgrepsoffer gir en dem en negativ merkelapp. Dette er 

en form for stigmatisering. Stigmatisering er en negativ vurdering av en egenskap eller ens 

sosiale posisjon i samfunnet (Kurzban & Leary, 2001). Ved stigmatisering slutter en å 

forholde seg til den andre som den person vedkommende er. I stedet blir den andre møtt som 

en rolle. Rollen er basert på etablerte forståelsesrammer om seksuelle overgrep. Slike 

forståelsesrammer inneholder kunnskaper om hvordan utsatte oppfører seg, hvilke behov de 

har, og hvordan man på best mulig måte kan møte dem. For informantene ble dette opplevd 

som at de ble møtt som en annen person enn den de var.  

 

Beate ble voldtatt en natt. Om morgenen ringer hun til sin arbeidsplass for å fortelle at 

hun ikke kan komme på jobb.  
Beate sitat 3 

Men jeg måtte nå hvertfall ta den her telefonen til jobb og si at jeg ikke kom på jobb, sånn var det bare. 
Det gjorde jeg og, jeg sa det jo som ingenting. Og hun som jeg ringte til hun begynte å galgrine, voksen 
dame, sant. Og jeg måtte bare gi telefonene til mor. For jeg visste jo ikke hva jeg skulle si, for jeg ble jo 
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så overrasket, sant. Det var den første, det var den første telefonen jeg skulle fortelle om hva som hadde 
skjedd. Og jeg fikk den reaksjonen, og jeg tror ikke jeg forstod helt hva det var.  
 
I forkant av telefonsamtalen har Beate kontroll i situasjonen. Men telefonsamtalen 

forløper ikke slik hun forventer. Kollegaen begynner å gråte når Beate forteller at hun er 

voldtatt. Beate er forvirret over kollegaens reaksjon. Kan det være en empatisk reaksjon? 

Beates forvirring oppstår fordi hun som har opplevd traume ikke gråter. Hun er ikke opprørt, 

hun snakker normalt. Kollegaen reagerer på det Beate forteller ut fra sitt perspektiv, og ikke 

ut fra Beate sitt perspektiv. Kollegaens gråt kan også forstås som uttrykk for at Beate blir møtt 

som et voldtektsoffer, og ikke som Beate. Dette er nytt for Beate, og hun skjønner ikke hva 

som skjer. Situasjonen endrer seg til å bli en situasjon hvor hun har lav begripelighet. Hun vet 

ikke hva hun skal gjøre og gir telefonen fra seg. En situasjon hvor hun opplevde stor 

håndterbarhet har endret seg så mye at hun nå opplever lav håndterbarhet.  

 Senere møter også andre personer Beate som et voldtektsoffer.  
Beate sitat 4 
Beate:  Altså, det var en periode der at uansett hvem jeg sa det til, så ble jeg behandlet som om at jeg skulle  
 knuses når tid som helst. Eller at de var redde meg, at jeg skulle bli sint, at de ikke visste hvor de hadde  
 meg, sant. For plutselig så var ikke jeg Beate lenger.  
Hildur:  Ja, du mister identiteten din  
Beate:  Hm, rett og slett jeg blir 
Hildur:  Du blir noe som andre 
Beate:  Et voldtektsoffer som ikke er en person lenger, rett og slett. Og det slet jeg enormt med. Og det er, jeg 

gjør det ikke nå lenger. Men det merkes at bare jeg snakker om det så kjenner jeg jeg blir mer det enn 
meg selv. 

   
Når nettverket får vite at Beate er voldtatt oppstår en endring i relasjonen. Nettverket 

er usikre på hvordan de skal møte Beate, hva hun tåler. Beate opplever situasjonen som 

vanskelig fordi hun ikke forstår hvorfor nettverket behandler henne annerledes nå enn før. 

Hun blir møtt som en avviker. Hun blir ikke lenger møtt som seg selv, men som en rolle hun 

har fått tildelt. Dette gjør noe med hennes selvverdi. Gradvis mister hun sin ”gamle” identitet, 

og identifiserer seg med de forventninger hun får rettet mot seg. Hun går gradvis inn i rollen 

som overgrepsoffer. Beate forstår ikke at hun mister seg selv når dette skjer. Det er i etterkant 

hun forstår at måten hun ble møtt av andre medvirket til identitetsendringen. Å spille en rolle 

blir en motsetning til det å handle i samsvar med egne behov. Kontrollen over hendelser i eget 

liv blir redusert. Situasjonen endrer seg gradvis til en situasjon hvor hun har lavere 

meningsfullhet.  

Noen forestillinger om overgrepsofre er at de har opplevd fæle ting og at det dreier seg 

om en stakkarslig person. En person det er synd på. En person som tåler lite. En person som 

trenger beskyttelse fra det som minner om overgrep. En person som trenger omsorg. Alle 
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disse forestillingene er i mange situasjoner sanne, men de er ikke sanne i alle situasjoner. Det 

er heller ikke sant at informantene aldri trenger sympati, omsorg og medfølelse.  

  

For Mishell blir det vanskelig at hennes voldtekt er offentlig kjent.  
Mishell sitat 1 
Mishell: Så og da ble det så mye sympati fra alle, absolutt alle som viste om det, og i en by som dette så går jo  
 ryktene. Så alle får jo vite om det også. Det var jo derfor jeg flyttet. Så man blir liksom nesten kvalt av  

av at folk synes synd på deg, og greit nok de bare mente det godt, men det er ikke det man vil ha  
liksom. 

Hildur:  Sier du nå at man ikke klarte å forholde seg naturlig til deg.  
Mishell: Nei, ja, det er det jeg sier. De gjorde ikke det. Det var, alt ble bare anspent. Og alle pirket på dette her  
 med hvordan går det med deg da, hvordan føler du deg nå. Og, det eneste jeg ville ha var en helt  
 hverdagslig konversasjon med hvilket som helst menneske, sant, jeg ville ikke  
Hildur:  Hvordan været er og (Mishell: ja.) ja, hva som skjer på nyhetene. Og så ble du møtt med 
Mishell: Ja bare oversympatisk medlidenhet som. Og det var ikke helt det jeg trengte. Fordi at nå ville jeg jo.  
 Nå hadde jeg jo gjort det jeg måtte gjøre for å få gjennom anmeldelsen. Så da ville jeg prøve å leve så  
 normalt som mulig.  
 

Mishell opplever at andre personer forsøker å vise henne omsorg. Men måten de gjør 

det på virker stikk motsatt av hensikten. Mishell blir møtt som en person som alltid er trist, en 

person det er synd på. Sympatien blir vanskelig for Mishell. Hun blir stadig minnet om vonde 

erfaringer. Det blir som pirking i et vondt sår. Mishell ønsker å bli møtt på samme måte som 

hun ble før voldtekten. Hennes identitet inneholder flere sider enn å være utsatt for voldtekt. 

Hun ønsker å bli møtt som en normal person, ikke som en avviker. Hun ønsker seg en normal 

hverdag. Mishell så ingen annen løsning på situasjonen enn å flytte vekk.  
Mishell sitat 2 
Mishell: Fordi, grunnen til at jeg flyttet var egentlig at jeg ville starte et nytt liv der ingen viste noen ting om  
  meg. Og jeg kunne være den jeg ville. Og jeg var ikke bare hun som ble voldtatt av (person) liksom.  
Hildur:  Ja for du fikk en ny identitet da (Mishell: ja) her. Som du ikke ble kvitt.  
Mishell: Ja nettopp. Da var bare, jeg var bare hun, jeg hørte til og med folk på café snakke om meg, at ja hun  
 hadde jo mensen når det skjedde og. Det var hun som ble voldtatt av (person) liksom. Og det klarte jeg  
 ikke. Da var det bare, man fikk et slag i trynet hver gang man gikk ut døren. Så satt jeg jo bare hjemme. 
 
 Når Mishell flytter vekk kan hun bestemme hvem hun vil være. Hun kan selv velge sin 

identitet. Dette gir henne økt selvverdi. Hennes nye nettverk kjenner ikke til voldtekten. 

Mishell slipper derfor å bli møtt som et voldtektsoffer på det nye stedet. Her kan hun være seg 

selv og snakke om hverdagslige hendelser. Hun slipper å bli stigmatisert som et offer som 

alltid er trist. Det er enklere for Mishell å håndtere situasjonen når hun blir møtt som den 

person hun er, og ikke som et overgrepsoffer.  

 Mishell opplever også at andre snakker om henne mens hun er tilstedet i det offentlige 

rom. Hun blir utsatt for sladder. De snakker ikke med henne, men om henne. For å beskytte 

seg mot slike ubehagelige opplevelser blir hun værende hjemme. Hun isolerer seg, noe som 

også kan ha medvirket til at hun flyttet vekk.  
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 Linda, Beate, Mishell og de andre informantene opplever 

det vanskelig å fortelle andre om seksuelle overgrep fordi denne 

informasjonen endrer relasjonen. Basert på kvantitativt materiale 

undersøkte jeg om det var forskjell i sosial støtte hos utsatte som 

hadde fortalt om overgrep til: a) < 10, b) mellom 10-20 og c) > 20. 

Spørsmålene for skalaen sosial støtte (SPS-24) har en variasjon 

mellom 1-4.   

 Resultatet viser at de som har fortalt om overgrep til flere 

enn 20 personer oppgir en høyere grad av sosial støtte. Dette funnet 

kan forstås på 2 måter. En forklaring er at det å fortelle mer enn 20 

personer om overgrep medfører en opplevelse av sosial støtte. Den 

andre forklaringen er at de som opplever størst grad av sosial støtte 

har enklere for å fortelle mer enn 20 om overgrepene (se tabell 27).  
Tabell 27. Gjennomsnittsverdier for enkeltspørsmål fra skalaen SPS-24 og 
antall personer en har fortalt om seksuelle overgrep til, N=172  
Antall personer en har fortalt om 
seksuelle overgrep til 

32 
prosent 

har 
fortalt  

<10 

31 
prosent 

har 
fortalt 
10-20 

37 
prosent 

har 
fortalt 

>20 

P-
verdi 

Sosial støtte SPS-24      
Det føles som om andre ikke 
respekterer det jeg kan 

 
2.3 

 
2.7 

 
2.8 

 
0.05 

Det føles som om andre mennesker 
betrakter meg som udugelig 

2.6 3.1 3.0 0.05 

Jeg kjenner ingen som liker å gjøre det 
samme som meg 

3.2 3.6 3.6 0.05 

Jeg har ingen å rådføre meg med når 
jeg virkelig har behov for det 

2.7 3.3 3.3 0.000 

Jeg har ingen å snakke fortrolig med 
om mine problemer 

2.8 3.4 3.5 0.001 

Jeg mangler en følelse av fortrolighet 
til en annen person 

2.6 3.0 3.1 0.05 

P-verdien refererer til sammenligning av gjennomsnittsverdien i de angitte 
grupper. SPS-24: høye verdier uttrykker høy grad av sosial støtte.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Informantene opplever at 
relasjoner ofte endrer 
seg etter at de har fortalt 
om seksuelle overgrep.  
 
Informanter blir møtt 
som et overgrepsoffer. 
Dette er en negativ 
vurdering av 
informanten, en form for 
stigmatisering.  
 
Informanter går 
ureflektert inn i rollen de 
blir tildelt. Gradvis 
mister de sin identitet, og 
blir et overgrepsoffer.  
 
Når andre personer 
møter informanter som 
overgrepsofre kan dette 
svekke deres opplevelse 
av sammenheng, og 
derved deres helse.  
 
Informanter blir 
stigmatisert som alltid 
triste, en person det er 
synd på, en som tåler 
lite.  
 
De som har fortalt om 
overgrep til mer enn 20 
personer opplever høyere 
grad av sosial støtte enn 
de som har fortalt om 
overgrep til færre enn 10. 
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Å anmelde var en slitsom prosess – den tok mange krefter 
 

Tiden etter anmeldelse beskriver informantene som slitsom. Mange forhold er 

uavklarte og flere spørsmål skaper usikkerhet: hva skjer videre i saken, når får overgriper vite 

om anmeldelsen, hvordan reagerer overgriper på anmeldelsen, hvem blir innkalt som vitner, 

når blir saken ferdig behandlet hos politiet, blir det rettssak, hvordan reagerer familie og 

venner på anmeldelsen? Mangel på forutsigbarhet skaper frykt og stress, og opptar mye av 

hverdagen. 

Sissel forteller om tiden etter anmeldelse.  
Sissel sitat 6 
Sissel:  Men, men det har vært, i den perioden fra jeg anmeldte og til nå, så har jeg følt meg veldig sliten og 
 veldig trett. Eh og veldig, nesten sånn litt liten tiltakslyst og litt liten, så det at jeg rett og slett har følt  

meg sliten, utbrent jeg vet ikke. Humøret har vært greit og sånn, jeg har sovet nesten altfor mye, men.   
Hildur:  Det har tatt mye krefter 
Sissel:  Ja. Tatt veldig masse krefter, masse energi. Og så har jeg fortsatt det her med kroppen. Det har jeg så  
 vidt akkurat begynt med psykomotorisk fysioterapeut. Så jeg bruker masse krefter på å spenne muskler,  
 og forsvar som blir veldig feil og for kroppen min da. Men da har jeg fortsatt igjen da. Men jeg føler det  
 har vært veldig slitsomt. Det å gå og vente og vente har tatt masse krefter, og det å hele tiden måtte  
 mase på folk og.   
 
 Sissel er sliten og trett av å vente. Hun venter på en rettssak. Når den blir vet hun ikke. 

Ventetiden gjør det vanskelig å planlegge fremtiden. Forberedelsen til rettssak skaper stress 

og spenning. Hvordan vil hun reagere når hun skal vitne, hva vil utfallet av rettssaken bli? 

Hva vil skje etter rettssaken? Å leve med mange uavklarte forhold er vanskelig. Perioden er 

preget av stress, spenning og dårlig helse. Hun er helt prisgitt andres handlinger for fremdrift i 

saken. Det eneste hun kan gjøre er å vente. Situasjonen gir henne lav håndterbarhet.  

 Sissel savner mer informasjon om hva som skjer i saken. Hun må selv oppsøke slik 

informasjon. Dette er slitsomt. Sissel har som de fleste andre et vanlig liv med hverdagslige 

utfordringer i forhold til jobb og familie. Hun har helseplager hun går til behandling for. 

Anmeldelsen er en utfordring som kommer i tillegg. Summen av alle utfordringene gjør Sissel 

veldig trett. Når henleggelse av saken kommer blir hun usikker på om hun orker å anke saken.   
Sissel sitat 7 

Så viss ikke det har noen hensikt. Det er bare det at jeg må gå rundt og vente enda lenger på å få et svar 
på at det ikke skjer noe, så tror jeg ikke jeg har krefter til det rett og slett. 

 
Tretthet og mangel på krefter gjør at Sissel ikke anker henleggelsen. Hun gjør ikke 

dette fordi hun godtar henleggelsen. Hun gjør det fordi hun ikke orker å leve videre i en 

uavklart situasjon. Det gir ingen mening å ta belastningen med å anke og risikere at det ikke 

skjer noe. Hun velger å godta henleggelse for å ivareta sin helse. Men er hun ferdig med 

saken?  
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Sissel sitat 8 
Jeg hadde vel bestemt meg for at jeg ikke skulle klage. Og så kommer jeg til hun (advokat) og så, og så 
fikk jeg lese hva han (overgriper) hadde skrevet, noe av det som han hadde skrevet. Og da ble jeg så sint 
at jeg hadde lyst til å klage. Da fikk jeg hun til å undersøke, i hvertfall hva det var. Men hun mener at 
det er, at det er ikke noe å klage på, fordi reglene er sånn at du ikke kan gjøre noe med det.  

 
Sissel mangler et oppgjør med overgriper. Når hun leser overgripers versjon av 

hendelsen blir hun sint. Hun får behov for å ta til motmæle mot de påstander han fremsetter. 

Hun blir en aktør i situasjonen. Hun får sin advokat til å undersøke saken. Sissel velger til 

slutt å henlegge saken fordi hun mangler bevis for at overgriper skal bli dømt. Hun opplever 

seg trodd på at overgrepene har skjedd, selv om saken ble henlagt. Det uklare punkt i hennes 

sak var ikke om overgrep skjedde eller ikke, men om de skjedde før eller etter hun var 16 år. 

Dette spørsmål ble avgjørende for hvorvidt det ble rettssak eller ikke. Sissels sak ble til slutt 

henlagt på grunn av foreldelse, fordi hun var 16 år og ikke 15 år. Da hadde hun ventet i et år 

på at rettsaken skulle starte.  

 

 For Linda ble det å anmelde overgrep en belastning.  
Linda sitat 6 
Linda:  Med sånn i ettertid når det var henlagt. Det var en forferdelig følelse. Aldri opplevd en sånn tapsfølelse i 

hele mitt liv.  
Hildur:  Si litt rundt det.  
Linda:  For det første så var det brukt veldig masse energi på det sant, på å psyke seg opp og ned og. Klare å  
 gjennomføre en del av disse tingene som du må, holder på med sånt. Og plutselig sitter du der med en  

øks i hver neve og ingen å sloss mot lenger. Hm. Da ble det liksom helt stille rundt det og ja. Ferdig 
med det nå. Men jeg var ikke ferdig med det.  

Hildur:  Nei.  
Linda.  Det var jeg ikke. Og så at han på en måte slapp fri. Hm.  
 
 Linda bruker uttrykket tapsfølelse. Hun har brukt nesten 2 år på å forberede en rettssak 

og er klar for et oppgjør. Dette har vært to belastende år fordi hun har gått og båret på den 

spenningen som det å vente på rettssak medfører. Når rettsaken avlyses er Linda klar til kamp. 

Hun er godt forberedt, noe hun uttrykker metaforisk: en øks i hver neve. Linda opplever 

henleggelsen som at hun har tapt kampen med overgriper. Overgriper går fri uten rettssak. 

Overgrepene blir ikke bekreftet. Så lenge overgriper ikke er dømt for overgrep, kan han ikke 

ses på som skyldig. Når saken henlegges er den juridiske siden av saken ferdig. Men Linda er 

ikke ferdig med saken.  
Linda sitat 7 
Linda:  Jeg lå hjemme i sengen og gråt en uke i strekk. Slapp ikke folk inn og snakket ikke med folk, så hvis  
 de hadde sett meg da, hadde de sendt meg til (navn psykiatrisk sykehus).  
Hildur:  Var du redd, livredd?  
Linda:  Da var jeg redd for det skulle tippe for meg. Skulle bli psykotisk rett og slett. Men det gjorde jeg ikke.  
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 Linda opplever henleggelsen som er sterk psykisk belastning. Den utløser en livskrise. 

Hennes reaksjoner på henleggelsen skremmer henne. Hun er fortvilet og tror hun blir gal. Hun 

vet ikke hvordan hun skal håndtere situasjonen.  

Linda opplever seg sviktet av politiet. Politiet har oppfordret henne til å anmelde, for 

senere å henlegge saken på grunn av foreldelse. Politiet brukte også nesten to år på å komme 

frem til en konklusjon om at saken skulle henlegges. I denne perioden har Linda brukt mange 

krefter på å forberede en rettssak, som det ikke ble noe av. Linda mener at politiets håndtering 

av saken ble en unødvendig belastning. Er dette en vanlig erfaring for de utsatte?  

 I kvantitativ undersøkelse spurte jeg deltakerne om hvor lang tid det gikk fra de 

anmeldte til det forelå en påtalebeslutning (n=45). Resultatet viser at de aller fleste deltakerne 

fikk sin sak avgjort innenfor et år. 45 prosent svarte at det gikk mindre enn 6 mnd, 39 prosent 

sa at det gikk mellom 6-12 måneder og 16 prosent sa at det gikk over et år.  

Regjeringens måltall for saksbehandlingstiden i politiet er 120 dager, eller 4 mnd for 

voldtektssaker (Aas-Hansen, 2007). I denne undersøkelsen er det kun 45 prosent av 

deltakerne som får saken behandlet innenfor en ramme på 6 mnd. Selv om myndighetene er 

inneforstått med hvor viktig et er for de utsatte at saksbehandlingstiden blir så kort som mulig, 

må de fleste utsatte i denne undersøkelsen vente lenger enn dette før de får sin sak behandlet.  

Den lange saksbehandlingstiden som Linda opplevde er derfor ingen vanlig erfaring blant de 

utsatte.  

Jeg har tidligere vist at erkjennelse av seksuelle overgrep er en prosess som varer i 

mange år. Dette er en påkjenning både for anmelder og ikke anmelder.    
Tabell 28. Gjennomsnittsverdier for indeksene fra skalaene IES 22R, SOC-13 og SCL-25 og en 
sammenligning mellom anmelder og ikke anmelder i to grupper: de som har bearbeidet overgrep i < 3 år 
og de som har bearbeidet overgrep > 10 år (kort og lang tid) 

Bearbeidet  
< 3 år  

Bearbeidet  
> 10 pr 

 

Anmeldt 
 

n=40 

Ikke 
anmeldt 

n=56 

Anmeldt 
 

n=40 

Ikke 
anmeldt 

n=56 
Virkninger etter overgrep IES 22R/ reaksjoner på 
PTSD 

67.7 61.7 51.0 57.8 

Unngåelse U 21.4 22.0 16.3 20.7 
Påtrengende tanker PT 26.8 22.6 20.0 20.7 
Kroppslig aktivering KA 20.4 17.0 14.6 16.3 
Opplevelse av sammenheng SOC-13 
 

42.8 42.5 49.6 48.9 

Begripelighet B 15.0 14.7 18.5 18.8 
Håndterbarhet H 13.2 12.5 13.5 13.9 
Meningsfullhet M 14.5 15.2 17.5 16.1 
Psykisk helse SCL-25 
 

2.6 2.3 2.0 2.2 

Angst A 2.6 2.2 1.9 2.1 
Depresjon D 2.5 2.4 2.0 2.3 
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 Resultatet viser at anmeldere har dårligere helse enn ikke 

anmeldere målt med IES 22R og SCL-25. I forhold til opplevelse 

av sammenheng er det ingen betydelig forskjell mellom anmelder 

og ikke anmelder. Dette resultatet kan støtte opp under kvalitative 

funn at det er en krevende situasjon å anmelde seksuelle overgrep. 

Men det kan også være tilfeldig at anmeldere har dårligere helse, 

da det kan tenkes at disse deltakerne i utgangspunktet hadde 

dårligere helse.  

Et annet interessant spørsmål i denne forbindelse er om det 

å erkjenne overgrep er verdt strevet. Jeg har tidligere vist at i 

kvalitative data sier alle anmeldere at der var glad for at de 

anmeldte (se fra side 179). Jeg sammenlignet derfor også anmelder 

og ikke anmelder blant dem som har bearbeidet seksuelle overgrep 

i mer enn 10 år. Her fant jeg at både anmeldere og ikke anmeldere 

som har bearbeidet overgrep i mer enn 10 år rapporterer om bedre 

helse og økt grad av opplevelse av sammenheng (se tabell 28). Det 

er ulike personer i de grupper som sammenlignes fordi dette er en 

tverrsnittundersøkelse. Resultatet kan derfor være tilfeldig. Men 

det kan se ut som at det å anmelde seksuelle overgrep muligens på 

sikt kan gi en bedre bearbeidelse av seksuelle overgrep, og derved 

medvirke til bedre helse både for anmeldere og ikke anmeldere.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Perioden etter at 
anmeldelse er levert er 
preget av usikkerhet 
rundt en rekke forhold. 
Det å leve i en uavklart 
situasjon tar mange 
krefter.  
 
Informantene bruker 
mange krefter på å 
forberede seg på en 
rettssak. Det er mange 
fagpersoner å forholde 
seg til. De må selv 
oppsøke informasjon.  
 
Henleggelse av saken 
kan utløse en livskrise. 
Informantene mister da 
muligheten for et rettslig 
oppgjør med overgriper. 
 
Informanter opplever seg 
sviktet av politiet fordi 
de bruker for lang tid på 
å henlegge saker.  
 
Selv om saken avsluttes 
juridisk er ikke alle 
informanter ferdig med 
saken psykologisk.  
 
De fleste får sin sak 
behandlet hos politiet 
innen et år: 
45 prosent innen 6 mnd 
39 prosent mellom 6-9 
mnd 
16 prosent over et år. 
 
Blant de som har 
bearbeidet seksuelle 
overgrep i mindre enn 3 
år rapporterer anmeldere 
og mer helseplager enn 
ikke anmeldere.  
 
Blant de som har 
bearbeidet seksuelle 
overgrep i mer enn 10 år 
rapporterer anmeldere 
om færre helseplager enn 
ikke anmeldere.  
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Å anmelde kan føre til en sekundær traumatisering  
  

Flere informanter forteller at de ble påført en ny traumatisk hendelse gjennom det å 

anmelde. I møte med politiet var det to forhold som medvirket til dette. Det ene forholdet var 

i situasjoner hvor informanten ikke ble trodd. Det andre var i situasjoner hvor det ikke ble tatt 

hensyn til at informanten var i sjokk like etter overgrep. Informanter opplevde også at møtet 

med overgripers advokat ble en ny traumatisk hendelse.   

Når Jonas anmelder seksuelle overgrep blir han ikke trodd av politiet.  
  Jonas sitat 3 
 Jeg følte de satt på en måte og, de hørte ikke på en forklaring, men de avhørte meg. Eh de satt  
 og, og stilte veldig tvilende spørsmål. Og det var veldig tøft. Og da ble jeg jo så klart mer usikker  
 også. Når de da stilte tvilende spørsmål. Om det var noe de måtte, det vet jeg ikke men. Men da følte  
 jeg meg veldig uglesett, og veldig lite trodd. 
 

Jonas har tidligere fortalt politiet om overgrepene uten å anmelde. Når han anmelder 

opplever han møtet med politiet som vanskelig. Under avhøret sammenligner politiet hans 

nåtidige forklaring med den tidligere avgitte forklaring. Forklaringene hans spriker. Jonas 

klarer ikke å gjengi historien lik den han før har sagt. Dette skaper skepsis hos politiet. De 

stiller spørsmål som sår tvil i Jonas. I denne situasjonen opplever Jonas seg som skurken, og 

ikke som offeret. Han opplever de tvilende spørsmål som en ugyldiggjøring av hans 

forklaring. Jonas tar tvilen inn over seg. Hva var det egentlig som skjedde? Tvilen forsterkes 

av forhold som at Jonas er 14 år og politiet er voksne personer med roller som innehar 

autoritet. Jonas tenker at han må ta på alvor det politiet sier:  
Jonas sitat 4 
 Jeg var nødt for å tro på det. Jeg var nødt å tro på at når det offentlig, og på en måte, politi og  

rettsapparatet skulle være der for å hjelpe å finne ut det som er sant, når de på en måte ikke gir  
meg erkjennelse på at jeg snakker sant, så mister du troen. Absolutt.  

 
Jonas ser på politiet som en autoritet. Deres oppgave er å undersøke hva som har 

skjedd, om noe straffbart har foregått. Når politiet konkluderer med at Jonas sine påstander 

om seksuelle overgrep er fantasier, får dette stor betydning for hva Jonas skal tro på. Jonas 

velger å tro på politiet. Han tenker at de har rett fordi det er deres jobb å undersøke hva som 

har skjedd. Han selv er et barn. Når politiet sier at han fantaserer velger Jonas å tro dette. Han 

legger bort sin egen forklaring. Han tror på den virkelighetsoppfatning som politiet har. Egen 

forståelse av virkeligheten ugyldiggjøres. I ettertid viste det seg at det å tro på politiets 

virkelighetsoppfatning fikk store konsekvenser i livet hans. Konsekvensen er at Jonas tror at 

noe er galt med ham. 
Jonas sitat 5 
 Jeg trodde helt frem til jeg begynte på (støttesenter), så trodde jeg på at jeg rett og slett hadde en  
 feil i hodet, og at jeg at jeg fantaserte noe veldig og at dette ikke hadde skjedd. Det var en ting jeg 



 192 
 

 trodde på helt til jeg var 20 – 21 år. Så trodde jeg at jeg ikke var frisk i hodet siden jeg klarte å 
 fantasere. Og jeg trodde jeg bare hadde drømt.  
 

Jonas tenker at når han fantaserer seksuelle overgrep må noe i han være galt. Han 

opplever ubehagelige reaksjoner som ikke gir mening. Han bruker rusmidler for å holde disse 

borte. Så lenge Jonas har en forklaring på sine problemer, noe i han er galt, ser han ikke etter 

andre forklaringer. Han forstår ikke at hans ubehagelige reaksjoner kan ha sammenheng med 

seksuelle overgrep på dette tidspunkt fordi overgrepene ble ugyldiggjort i møtet med politiet. 

Jonas forholder seg ikke lenger til disse. Han tenker de er fantasier. Dette leder han inn i en 

periode med unngåelse. Vendepunktet skjer når Jonas kommer i kontakt med et støttesenter 

mot seksuelle overgrep. Her får Jonas hjelp til å erkjenne sine erfaringer. Han opplever seg 

trodd og får sine overgrep gyldiggjort. Erkjennelsen av hva som har vært og hvilke 

konsekvenser dette har hatt for han medvirker til en bedre livssituasjon. Han slutter å ruse seg. 

Han sier: nå føler jeg at jeg har fått muligheten til å leve igjen. 

Et forhold som medvirket til at Jonas ikke ble trodd av politiet kan ha sammenheng 

med overgripers advokat.  
Jonas sitat 6 
Jonas:  Han advokaten som (navn overgriper) hadde da, han brukte da  at det ble nevnt veldig med, og det fikk 

jo moren min, hun fikk jo psykisk nederlag da, fordi det ble brukt imot min sak at min far hadde gått i 
fra meg når jeg var 3 år gammel, og jeg savnet veldig en farsfigur, og de brukte at jeg lekte mye med 
(navn overgriper), fordi han var eldre enn meg, og jeg synes jo, jeg så veldig opp til eldre, så en 
farsfigur i alle, hadde støttekontakt og forskjellig. Og det ble brukt imot meg da at eh. Jeg hadde en 
veldig tøff oppvekst og barndom med skilt far og psykisk ustabil mor. Eh samtidig som de brukte som 
begrunnelse hvorfor jeg skulle fantasere om en slik ting. Fordi (jeg) hadde så mye negativ opplevelse i 
mitt liv, at jeg kunne finne på noe sånt for å få forståelse for å få kredit på hvorfor jeg faktisk var en 
jævlunge.  

Hildur:  Så de konstruerte en annen historie, (Jonas: ja), som og der de brukte elementer som skjedde i ditt liv 
(Jonas: ja), som du ikke kunne (Jonas: ja) vekkforklare.  

Jonas:  Ja. Det var, det var sånn som jeg husker og forstår som det var. 
 
Jonas sin fortelling om seksuelle overgrep blir møtt av en alternativ fortelling. Mens 

Jonas mangler bevis for sin fortelling, er den alternative fortellingen konstruert på utvalgte 

hendelser i Jonas sitt liv. At ingen av disse hendelsene har noen tilknytning til seksuelle 

overgrep tas det ikke hensyn til. Den konstruerte fortellingen som Jonas får overlevert av 

tiltaltes advokat blir lagt til grunn som troverdig. Og Jonas sin fortelling blir sett på som falsk.  

Overgripers advokat er en voksen person med erfaring fra hvordan rettsvesenet 

fungerer. Han vet derfor hvordan han kan fremstille en sak slik at den kan svekke politiets tro 

på at siktede er skyldig. Sånn sett gjør bare advokaten jobben sin. Men når motparten er et 

barn på 14 år, blir maktforholdet veldig skjevt. Jonas mangler livserfaring. Han mangler 

kunnskaper om hvordan rettssystemet fungerer. Han tror at politiet og advokater har rett fordi 

de er myndighetspersoner.  
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Flere informanter forteller at overgripers advokat konstruerte en alternativ historie til 

seksuelle overgrep. I denne alternative historien legger advokaten ansvaret på informanten. 

Advokaten bruker faktiske hendelser som har skjedd i informantens liv i sin argumentasjon.  

Kombinasjonen av at advokaten bruker faktiske hendelser og at historien er konstruert av en 

person med autoritet gjør at informantene tror på advokatens fremstilling. Jonas og de andre 

informantene derfor legger tilside sin egen forklaring.  
Jonas sitat 7 
Jonas:  Men det føler jeg jo at hvis jeg hadde i en alder av 14 år, når jeg anmeldte det, hadde trodd da, og fått  
 han straffet, så hadde jeg jo så klart fått en helt annen oppvekst.  
Hildur:  Så det har hatt veldig store konsekvenser for livet ditt (Jonas: ja) det som skjedde (Jonas: ja).  
Jonas:  Ja det som skjedde når jeg ikke ble trodd av det offentlige var jo det at jeg gav faen. Altså jeg hadde jo  
 ikke noen mening med livet. Og hadde ødelagt så pass mange år på barneskole og ungdomskolen med  
 den utageringen at livet var jo ikke noe verdt. 
 
 Hvilken betydning har det hatt for Jonas at han ikke ble trodd av politiet? Det er ikke 

mulig å vite hva som kunne ha skjedd dersom Jonas var blitt trodd. En må her skille mellom å 

bli trodd på at overgrep har skjedd og om det kan bevises at overgrep har skjedd. Å bli trodd 

handler om en psykologisk gyldiggjøring av overgrep.  

Jonas forholder seg til overgrepene når de skjer. Han erkjenner dem og anmelder dem 

noen år senere. Det er politiets ugyldiggjøring av hans overgrep som gjør at han går inn i en 

periode med unngåelse. I denne perioden har han mange problemer som han ikke forstår. 

Hans oppvekst har vært preget av psykiske problemer, rusproblemer, fosterhjem, barnehjem, 

fengsel. Jonas anklager politiet fordi de ikke trodde han når han fortalte om seksuelle 

overgrep og fordi dette fikk alvorlige konsekvenser for han. Han tenker at dersom han var 

blitt trodd ville dette gitt han en annen oppvekst. 

Jonas sier ved intervjutidspunktet at han har et bra liv. Har etablert familie og er fri for 

rusproblemene. Han har fast jobb og meningen med livet er kommet tilbake. Det var to 

vendepunkt som snudde livet hans. Det ene var erkjennelse av seksuelle overgrep, det andre 

var å få kjæreste.  

 
Også Mishell mener at møtet med politiet påvirker henne selv om den juridiske siden 

av anmeldelsen er ferdig. Mishell ble voldtatt 17 år gammel. Hendelsen ble anmeldt 

umiddelbart av hennes venn. 
Mishell sitat 3 
Mishell: Eh, hun, det første avhøret det husker jeg faktisk ikke så mye av. For det at alt var bare tåke. Men  
 hun var helt grusom. Hun bare spyttet ordene i ansiktet på meg og ventet ikke på svar, liksom. 
Hildur:  Men hun trodde deg ikke sa du.  
Mishell: Jo det gjorde hun sikkert, men hun var litt for overprofesjonell. Når du kommer til folk som  
 liksom nettopp har fått lagt livet sitt i grus, så kan du godt smile litt kanskje eller hilse hyggelig  
 istedenfor bare hei. Jeg heter (navn) og så sett deg ned. Ingenting utenom. Å så bare begynte hun å  
 skrive. Og så etter det, hva skjedde nå. Jeg skjønte det ikke helt.  
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Mishell er i sjokk like etter voldtekten. Dette gjør henne sårbar og forvirret. 

Situasjonen hun er i gir henne lav begripelighet i Antonovsky`s forstand. Politiet ber henne 

forklare hva som har skjedd før hun selv forstår hva som har skjedd. Mishell opplever seg på 

ny i en hjelpesløs situasjon. Når politiet stiller henne spørsmål blir disse opplevd som 

fiendtlige. Politiet møter ikke Mishell sitt behov for omsorg i situasjonen. Hun opplever 

politikvinnen kald og saksorientert. Mishell opplever seg møtt som en voldtektssak, ikke som 

en person i krise. Mishell kaller denne oppførselen for overprofesjonell. I dette ligger en 

erkjennelse om at politiets rolle er å gjennomføre politiavhør uten at de tar stilling i saken.  

Politiet har kontrollen i situasjonen. De venter ikke på svar. Mishell har liten 

påvirkning på saken. Det hele foregår i et tempo som er for raskt for Mishell. På denne måtes 

skapes unødig stress. Mishell er i en situasjon som gir henne lav meningsfullhet. 
Mishell sitat 4 

For jeg fikk ikke helt til å forklare liksom. Så da sånn helt uten noen ting så bare spente hun bort i en 
stol også jo, vis meg hvordan det var. Lat som det er benken. Og jeg tryglet og bad om at kan jeg ikke få 
la være, kan jeg ikke vente litt, sant, for det var så pass nytt. Men nei. Så det, hun var så ufølsom og 
kald.  
 

 Mishell er ikke klar for å avgi en detaljert forklaring. Hun ber om å få vente. Hennes 

ønske blir ikke imøtekommet. Det er vanskelig for Mishell å avgi en detaljert forklaring til 

politiet. Hun har ikke tatt inn over seg hva som har skjedd enda. I følge narrativ teori gir vi 

hendelser mening ved at vi forteller om dem i en narrativ (se side 26). Siden Mishelle ikke har 

fortalt noen om hva som har skjedd, har hun verken fått satt hendelsen inn i en sammenheng 

eller gitt den mening. Hun er derfor usikker på hva som egentlig har skjedd. Hun opplever 

situasjonen som svært vanskelig. Hun opplever seg hjelpesløs i situasjonen, hun har lav 

håndterbarhet.   

For Mishell er ikke møtet med politiet en god erfaring. Avhøret preger henne i lang tid 

etter anmeldelsen. Hva betyr dette? Ble Mishell utsatt for et nytt traume i møtet med politiet? 

I følge Levine er traumer hendelser som skaper en uforløst kroppslig virkning: ”Trauma is 

caused when we are unable to release blocked energies, to fully move through the 

physical/emotional reactions to hurtful experiences. Trauma is not what happens to us, but 

what we hold inside in the absence of an empathetic witness” (Levine, 2010, p. xii). Mishell 

opplevde at politiet manglet forståelse og empati for hennes situasjon, og hun er fortsatt 

preget av dette møtet, noe som tyder på at dette trolig ble en ny traumatisk hendelse, en 

sekundær traumatisering.   
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Mishell sitat 5 
Mishell: Jeg har tenkt veldig mye på at hvis jeg ikke hadde anmeldt, så kunne jeg kanskje ha lagt det vekk med 

en gang. Jeg tror egentlig ikke på det. Jeg tror det egentlig blir verre hvis man ikke får det ut.  
Hildur:  Men, ved å bearbeide det og ikke anmelde det så (Mishell: ja), er det noe slikt du snakker om.  
Mishell: Ja at man kan. Istedenfor at jeg ble terpet og pirket på i 2 år av  rettsvesen og slike instanser der, så bare  

ikke hadde anmeldt og gått til psykolog og snakket ut, så tror jeg kanskje at jeg kunne ha lagt det på is  
mye fortere. Nå er jeg fortsatt preget av hun som tok avhør og den siste rettssaken og slike ting.  

 
 Mishell opplever at anmeldelsen ble både nyttig og unyttig på samme tid. Det nyttige 

var at den henne mulighet for et oppgjør med overgriper, noe som var viktig for å bearbeide 

ferdig voldtekten. Det unyttige var at hun ble påført et nytt traume og at hun ”mistet” to år av 

livet sitt, årene mellom 18 – 20 år. I denne perioden var forhold knyttet til det å bearbeide og 

anmelde voldtekt innholdet i hverdagen. Anmeldelsen var derfor en tidstyv i livet hennes.   

 

En utfordring med å utforske tema unngåelse, angåelse og erkjennelse av seksuelle 

overgrep, samt forholdet mellom anmeldelse av seksuelle overgrep og helse er knyttet til 

menneskets reaksjoner på traumer. Jeg har tidligere beskrevet hvordan traumer kan innvirke 

på helsen (se fra side 36). Det er derfor en utfordring når de utsatte forteller at de kan ha 

opplevd flere traumer og ulike former for traumer. Overgrepstraumer kan både være en form 

for tilknytningstraume (frykt bli forlatt) og eksistensielt traume (frykt for døden) (Ruppert, 

2005/2008). For personer som har opplevd flere traumer, vil reaksjonene fra disse fremstå 

sammensatt og ikke fragmentert. For Mishell kan det være vanskelig å skille fra hverandre 

hva som er reaksjoner på voldtekt og hva som er reaksjoner på opplevd krenkelse i møte med 

politiet. Et tegn på at vedkommende har en ubearbeidet hendelse kan være at personen stadig 

blir påminnet denne hendelsen, i form av flashbacks eller påtrengende tanker. Vi kan derfor 

forstå Mishell sin reaksjon når hun fortsatt reagerer følelsesmessig over å fortelle om møte 

med politiet som et tegn på at hun ble påført et traume i møtet med politiet. 

Mishell var en av flere informanter som opplevde møtet med politiet som en dårlig 

erfaring. Var dette en vanlig erfaring blant de utsatte? I kvantitativ studie spurte jeg deltakerne 

om hvordan de opplevde sitt møte med politiet. Deltakerne sier de opplevde seg trodd (N=68). 

76 prosent ble trodd i stor grad, 16 prosent ble delvis trodd og 7 prosent ble trodd i liten grad. 

Dette betyr at de fleste utsatte opplever seg trodd av politiet.  

Jeg spurte også om hvor fornøyd de var med forklaringen de selv gav til politiet 

(N=67). Her svarte 60 prosent at de i stor grad var fornøyd, 34 prosent at de var i mellom grad 

fornøyd og 6 prosent at de i liten grad var fornøyd. Dette viser at de aller fleste utsatte er 

fornøyd med sin egen innsats når de leverer en anmeldelse. Både kvalitative og kvantitative 

funn er at de fleste utsatte opplever møte med politiet som en god erfaring. En mindre del av 
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de utsatte opplever dette møtet som en dårlig erfaring, noe som 

kan få alvorlige konsekvenser for de utsatte. Hvordan politiet 

håndterer anmeldelser av seksuelle overgrep kan derfor få store 

konsekvenser for de utsatte.  

    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Å ikke bli trodd når en 
anmelder seksuelle 
overgrep kan føre til 
manglende erkjennelse. 
 
Unge som anmelder 
seksuelle overgrep blir 
påvirket av autoriteter. 
De tror på det 
autoriteten sier.  
 
Politiets ugyldiggjøring 
av overgrep kan 
medvirke til at 
informantens selv 
ugyldiggjør 
overgrepene.  
 
Overgripers advokat 
manipulerer når de 
bruker faktiske hendelser 
i informantens liv til å 
konstruere en fortelling 
for å sannsynliggjøre at 
overgrep ikke har 
skjedd.  
 
Informanter som 
anmelder voldtekt like 
etter at overgrep har 
skjedd, kan være i sjokk. 
De er ekstra sårbare for 
å utsettes for en 
sekundær 
traumatisering.  
 
Informanter må selv 
forstå hva de har 
opplevd, før de kan avgi 
sin forklaring til politiet.  
 
Deltakerne opplever seg 
trodd av politiet. 76 
prosent sier de opplever 
seg trodd i stor grad.  
 
Deltakerne er fornøyd 
med den forklaring de 
selv gir til politiet. 60 
prosent sier de er 
fornøyd i stor grad.  
 
Måten politiet møter de 
utsatte på kan få store 
konsekvenser i den 
utsattes liv.  
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Å anmelde en overgriper fra egen familie  
 

 Informanter som anmelder en overgriper fra samme nettverk opplever seg ofte sviktet 

av familie og venner. Informantene beskriver tre former for svik: 1) en ugyldiggjøring av 

betydningen av overgrepene, 2) vitner som ikke vil stille som vitne i retten, og 3) mangel på 

sosial støtte.  

Informantene forteller at klima i nettverket er vanskelig etter at anmeldelse er levert. 

Flere blir møtt med motstand og taushet.  

Jan savner støtte når han anmelder.  
Jan sitat 1 
Jan:  Jeg hadde snakket litte grann med mora mi da men. Men jeg følte at hun tok han overgriper mer i  
 forsvar, enn, enn meg da. For meg virket det som at det var så lang bak i tid at det gjorde liksom  
 ingenting. Fordi min sak ble jo henlagt.  
Hildur:  Din sak ble henlagt. (Jan: ja). Fordi?  
Jan:  Den var for gammel.  
Hildur:  Den var for gammel. Hm.  
Jan:  Men det var to andre som, ja som fikk saken sin gjennom da. 
Hildur: Men i denne perioden så var det kun mor di som du snakket med om disse tingene.  
Jan:  Ja. Og da følte jeg at liksom, uansett hva jeg gjorde eller ikke gjorde så hadde jeg liksom tapt uansett.  
Hildur:  Tapt i forhold til. 
Jan:  Nei, ingen som stilte opp for meg, ingen som tok meg i forsvar og, saken ble henlagt og.  
 

Jan opplever ingen forståelse fra sin mor når han anmelder seksuelle overgrep. Moren 

ser situasjonen fra overgripers side, ikke hans. Hun sier at overgrepene skjedde flere år tilbake 

i tid. På den måten bagatelliserer og ugyldiggjør hun overgrepene. Ugyldiggjøringen skjer 

ikke gjennom benekting av at overgrep har skjedd, men gjennom betydningen av dette.  

I likhet med Linda beskriver Jan sin situasjon som et tap. Hva er det han taper? Det 

han taper er ”kampen” om hvilken betydning avsløring og anmeldelse av seksuelle overgrep 

har. Bagatelliseringen av overgrepene endrer fokus i saken: fokuset endres vekk fra at Jan 

som barn ble utsatt for et traume, til at Jan er en ”sutrete” person som ikke klarer å legge 

”bagateller” fra seg. Morens reaksjon blir opplevd som en avvising av betydningen av å ha 

opplevd seksuelle overgrep.  
Jan sitat 2 
Jan:  Jeg vet at han har innrømmet.  
Hildur:  Han har innrømmet det, hvem har han innrømmet til.  
Jan:  Til politiet i avhør. Noe mer enn det vet jeg ikke.  
Hildur:  Hvilken betydning hadde det for deg at han innrømmet.  
Jan:  Altså han innrømmet å ha gjort det, men han så ikke på seg selv som skyldig.  
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I likhet med Nattilde opplever Jan at overgriper innrømmer hendelsene uten at han tar 

på seg skyld. Selv om innrømmelsen medvirker til at Jan blir trodd på at overgrepene har 

skjedd, oppleves den ikke som støtte. Jan er trodd, men ikke forstått. Gyldiggjøringen av 

overgrepenes betydning mangler.    

Når Jan anmelder, er det to andre som anmelder samme overgriper. Begge disse 

sakene fører til at overgriper blir dømt. Jan sin sak henlegges på grunn av foreldelse. Han får 

derfor ingen rettslig bekreftelse av at overgrep har skjedd. Jan opplever dette som mangel på 

støtte fra det offentlige. Jan opplever seg trodd men ikke forstått, i tråd med differensieringen 

beskrevet i modell 4 på side 109. Selv om han blir trodd på at overgrep har skjedd, fikk dette 

ingen konsekvenser.     

Verken Jan eller Linda opplever støtte fra sine mødre. Hvorfor klarer ikke mødre å 

støtte sine barn? Dette kan ha flere grunner. Narrativen fra Siri viser at avsløringer av 

seksuelle overgrep kan ha konsekvenser for mødre, fordi de kan bli stilt til ansvar for 

omsorgssvikt. En annen grunn kan være at mødre kan få skyldfølelse for at de ikke så hva 

som skjedde, at de ikke grep inn og stoppet overgrepene. Det er ingen av informantene som 

forteller om svik fra fedre selv om fedre ikke oppdaget at deres barn hadde det vanskelig. 

Hvorfor stilles det andre forventninger til fedre enn til mødre i seksuelle overgrepssaker? En 

forklaring på dette kan være at vi har ulike forventninger knyttet til mors- og farsrollen. Våre 

forståelsesrammer kan være at vi i større grad forventer at mødre ser at et barn har det 

vanskelig enn fedre.   

 

Linda blir trodd når hun forteller om seksuelle overgrep. Men familien har vansker 

med å støtte henne når hun anmelder.   
Linda sitat 8 

Når jeg da anmeldte, da var mamma hos psykolog og fikk erklæring på at hun ikke kunne vitne for 
eksempel, enda hun var øyenvitne til overgrep, så ja, sånne ting. De fleste av søstrene mine, vi er 
(antall) søstrer. Der var det ingen som ville vitne. Det kunne ikke jeg forvente at de skulle gjøre. En 
tante som han også har overgrepet seg på, eh ville heller ikke vitne. Det var ingen som ville vitne. Det 
var ingen som ville snakke om dette her. Så det var ikke noen støtte å få. 

  
 Flere i Lindas familie har selv opplevd overgrep fra overgriper eller vært vitne til 

overgrep. Linda har også vitner til sine overgrep. Men ingen av familiemedlemmene vil vitne 

for henne. De vil heller ikke snakke med henne om overgrepene. De vil ikke blandes inn. De 

gjør Lindas anmeldelse til noe som gjelder henne personlig. Linda opplever mangelen på 

støtte som svik. Hun får ingen psykologisk gyldiggjøring av sine overgrep hos sin familie.  
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Linda og Jan opplever en mangel på støtte. Deres overgrep blir ikke psykologisk 

gyldiggjort av familien. Familien tror dem på at overgrep har skjedd, men uten at dette får 

konsekvenser. Selv om overgriper innrømmer overgrepene i begge sakene, henlegges sakene. 

Når sakene avsluttes juridisk, er de selv ikke ferdige med sakene. Mangelen på støtte både fra 

egen familie og at saken henlegges gjør at det å anmelde seksuelle overgrep blir en dårlig 

erfaring. Jeg har tidligere vist at det å anmelde seksuelle overgrep er en riktig handling (se fra 

side 199). Hva er det som skiller erfaringene til Jan, Linda og Jon fra de informanter som 

opplevde sa at det å anmelde var en god erfaring, selv om de fikk sine saker henlagt?  

Det er tre forhold som skiller disse sakene. Det ene forholdet er hvorvidt overgriper er 

i nær familie eller ikke. Det andre forholdet er hvorvidt overgrepene blir gyldiggjort i 

nettverket eller ikke. Det tredje forholdet er hvorvidt det er handlingen å anmelde eller 

resultatet av anmeldelsen som er det viktigste for informanten. De informanter som opplevde 

at det å anmelde var en god erfaring hadde en overgriper som ikke var i nær familie, de hadde 

fått sine overgrep gyldiggjort i nettverket og handlingen å anmelde var viktigere enn selve 

resultatet av anmeldelsen. De klarer derfor å slå seg til ro og bli ferdig med seksuelle 

overgrep, selv om saken henlegges.  

To av tre av disse forholdene er knyttet til informantens nettverk, et forhold er knyttet 

til politi og rettsvesen. Nettverkets reaksjoner på anmeldelse av seksuelle overgrep har derfor 

betydning hvorvidt det å anmelde blir en god eller dårlig erfaring, og kan således være en 

generell mestringsressurs i Antonovskys forstand. For å utdype nettverkets betydning ved 

anmeldelser skal vi følge Jon gjennom hans anmeldelsesprosess.  

 

Jon ble intervjuet tre ganger. Første gang etter at anmeldelse var levert, andre gang 

etter første rettssak og andre gang etter andre rettssak. Vi skal se at hans forventninger til hva 

han ønsker å få ut av anmeldelsen endrer seg underveis. Før første rettssak sa Jon:  
Jon sitat 4 
 Jeg gleder meg til resten av mitt liv til etter at dette er ferdig. Oppriktig, det er ikke bare et ord. Jeg  
 gleder meg. Jeg kjenner en eh livsenergi, som jeg har brukt en del tid på å forberede meg på ikke tar for  

mye til meg for fort. Og jeg har aldri følt meg så levende før. Og hadde jeg fått valget om å gjøre dette 
10 ganger til, så hadde jeg valgt å gjøre det 10 av 10 ganger.  
 
Etter anmeldelse merker Jon en endring i livet. Han har mer glede og økt energi. 

Anmeldelsen er starten på prosessen med å plassere ansvar for overgrep vekk fra seg selv. 

Handlingen styrker hans selvverdi. Han gjør det som er rett for han selv. Han opptrer som en 

aktør i situasjonen. Anmeldelsen er uttrykk for at han styrer hendelser i eget liv.  
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Situasjonen han er i gir han økt meningsfullhet. Han mestrer situasjonen. Han er 

tilfreds med prosessen så langt. Livet fremover ser lyst ut. Han har ressurser nok i situasjonen. 

Han håndterer situasjonen.  

Neste sitat er hentet fra perioden mellom første og andre rettssak. Jon er fortsatt glad 

han anmeldte, men det han forteller samsvarer ikke med noe Jon sa når intervjuet ble avtalt.   
Jon sitat 5 
Jon:  Jeg er lettet, jeg puster på en annerledes måte, jeg føler mer energi, jeg begynner å bli mer og mer  
 sosial, har lyst å finne på ting å gjøre. Ja. Jeg har det vannvittig bra. Oppi det hele. Da kan jeg si at jeg  

har det vannvittig bra.  
Hildur:  For det du sa til meg når vi snakket i telefon var at du ikke ville anmeldt hvis du hadde (Jon: hm), skulle  
 gjort det en gang til (Jon: Ja). Den dagen så sa du at nei dette hadde jeg aldri gjort.  
Jon:  Hadde jeg fått valget om å anmelde det en gang til, og vist om alle hendelsene og konsekvensene som 

kom til å oppstå underveis, så hadde jeg aldri vurdert å anmelde det en gang.  
  
 Hvordan kan vi forstå det Jon forteller? Er det en motsetning her? Jon fremstiller seg 

som en person som har det bra. Samtidig sier han at hadde han vist om hvilke konsekvenser 

anmeldelsen førte med seg ville han ikke anmeldt. Det Jon beskriver her er et dilemma flere 

informanter opplevde. Han er glad han anmeldte fordi denne handlingen var rett å gjøre for 

han selv. Handlingen styrker hans selvverdi. Samtidig har anmeldelsen synliggjort forhold 

han ikke var forberedt på. Hva var det Jon ikke var forberedt på?  
Jon sitat 6 
 Eh jeg trodde de kom til å kontakte meg, og håpet på det når det var tatt ut tiltale. Men nei. Jeg håpet de  

kom til å stille opp i tinghuset, om de så følte det var en plikt. Jeg håpet de stilte opp der for å støtte 
meg, men nei. Men det å oppleve at tiltaltes mor var tilstede, som er min mormor. Det har gjort vondt 
særlig i ettertid. For når tiltalte kan få, omsorg og støtte som en mor til tiltalte på en måte eh bør gjøre, 
og står der alene. Fy faen, det var vont. 

 
 Foreldrenes fravær i retten opplever Jon som total mangel på støtte. Han ser at 

overgriper får støtte. Det er vondt å se at familiens sympati går til overgriper og ikke til han. 

Jon var ikke forberedt på denne situasjonen. Han tenkte før anmeldelse at foreldrene kom til å 

støtte han fordi foreldre har plikt til å støtte sine barn. Foreldrenes uteblivelse fra retten får en 

større betydning enn han på forhånd hadde tenkt. Etter andre rettssak sier han:  
Jon sitat 7 
Hildur:   Men du, si noe om det nye livet nå etter rettssaken 
Jon:  Ensomt. 
Hildur:   Ensomt. 
Jon:  Alle håpene jeg hadde de er. Ingen ut av de tingene jeg ønsket og håpet på, var sikker kom til å skje  
 etterpå, når han er dømt 2 ganger så må vel de kontakte meg, min egen familie. Nei. Der finnes ingen  
 grenser.  
 
 Jon opplever seg svært alene. Han trodde at anmeldelsen ville synliggjøre for familien 

at overgrepene var overgripers ansvar. Han ønsket at familien skulle forstå at det var 

overgriper som hadde gjort noe galt, ikke Jon.  
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Jon var ikke forberedt på sine reaksjoner når han vant rettssaken. Han var ikke glad. 

Han var skuffet og ensom. Det er først da han forstår hvor viktig støtte fra egen familie er. 

Når han vinner andre rettssak forstår han at noe mangler. Støtten fra egen familie mangler.  

Jon er usikker på om han ville anmeldt dersom han kunne valgt på ny. Han er ikke 

ferdig med saken, selv om han vant i retten 2 ganger. Han sitter igjen med en følelse av at noe 

mangler. Jon mangler en psykologisk gyldiggjøring av overgrepene. Han mangler både at 

overgriper tar på seg skyld og at hans familie plasserer skyld på overgriper.   

  

Både Jan, Linda og Jon mangler støtte fra egen familie når de anmelder. Er dette en 

vanlig situasjon for de utsatte? I kvantitativ undersøkelse delte jeg deltakerne i to grupper. En 

gruppe var de som hadde opplevd en nær overgriper: foreldre, steforeldre, biologisk søsken, 

stesøsken og biologisk foreldre. Den andre gruppen var de som hadde opplevd andre 

overgripere.  

Blant 172 personer hadde 64 prosent opplevd en nær overgriper og 36 prosent hadde 

opplevd annen overgriper. Blant de som har anmeldt overgrepene har 65 prosent opplevd en 

nær overgriper og 35 prosent annen overgriper (N=69). Det var derfor ingen forskjell i 

forhold til anmeldelse mellom de som opplevd nær overgriper og de som opplevde annen 

overgriper.   

Jeg målte opplevelsen av sosial støtte på flere måter. På spørsmål om i hvilken grad de 

utsatte er trodd av egen familie svarer de med en nær overgriper 4.9 og de med en annen 

overgriper 6.1 (p<0.005) (variasjon 1-7 hvor 1 uttrykker i liten grad og 7 uttrykker i stor 

grad). Dette viser at de som har en nær overgriper blir trodd i mindre grad enn de som har 

annen overgriper.  

På spørsmål om i hvilken grad familien har støttet den utsatte i å anmelde svarer de 

med nær overgriper 3.8 mens de med annen overgriper svarer 5.0 (p<0.05) (variasjon 1-7). De 

som har en nær overgriper opplever derfor mindre støtte når de anmelder enn de som har en 

annen overgriper.  

Det var ingen forskjell mellom gruppene i forhold til spørsmål om i hvilken grad 

deltakerne kan snakke med sin familie om overgrep. Her svarer begge gruppene 2.7, som er 

uttrykk for at de i mindre grad kan snakke med sin familie om overgrep.  
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Jeg målte også grad av sosial støtte med skalaen SPS-24. 

Her fant jeg ingen forskjell mellom de som opplever nær 

overgriper og de andre. Disse funn samsvarer med kvalitative 

funn. Det er vanskelig for nettverket å gi støtte til utsatte når 

overgriper er en del av samme nettverket. Kun en av informantene 

som har en nær overgriper opplevde støtte fra egen familie når hun 

anmeldte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Informanter som 
anmelder overgriper fra 
samme nettverk mangler 
støtte.  
 
Informanten blir ofte 
trodd på at overgrep har 
skjedd, men betydningen 
av dem blir ugyldiggjort.  
 
Det er vanskelig å få 
vitner til å stille når 
overgriper er en del av 
samme nettverk.  
 
Det er vanskelig å 
forsone seg med 
henleggelse av saker i 
situasjoner hvor 
informanten ikke har fått 
gyldiggjort sine 
overgrep.  
 
De som ikke fikk sine 
overgrep gyldiggjort i 
nettverket ble ikke ferdig 
med saken selv om den 
juridiske prosessen var 
avsluttet. 
 
Nettverkets reaksjoner 
på anmeldelse av 
seksuelle overgrep er et 
forhold som har 
betydning for hvorvidt 
det å anmelde er en god 
eller dårlig erfaring.    
 
De som har opplevd en 
nær overgriper anmelder 
i like stor grad som de 
som har opplevd en 
annen overgriper.  
 
De som har opplevd en 
nær overgriper blir i 
mindre grad trodd av sin 
familie enn de som har 
opplevd en annen 
overgriper. 
 
De som har opplevd en 
nær overgriper opplever i 
mindre grad støtte til å 
anmelde enn de som 
opplever en annen 
overgriper.   
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Unge anmeldere er lite forberedt på hva en anmeldelse innebærer 
 
 Flere av informantene er i alderen 14-16 år når seksuelle overgrep blir anmeldt. De 

forteller at de var for unge til å forstå hva det å anmelde innebar. De manglet kunnskaper både 

om politiets etterforskning og om rettens håndtering av slike saker. De unge informantene 

tenker ikke av seg selv at de skal anmelde. Dette tema blir tatt frem av de voksne. 

Informantene er usikre i om de skal anmelde eller ikke. Mangel på erfaring og kunnskap gjør 

at de velger å anmelde etter anbefaling fra de voksne. Når anmeldelsen er levert, dukker det 

opp situasjoner som de er lite forberedt på.  

 Tina er 16 år gammel når hun anmelder voldtekt.  
Tina sitat 6 

Jeg var heller ikke forberedt på når jeg kom til politiet hvilke spørsmål de skulle stille meg. Og ikke 
forberedt på å få så mange spørsmål om tid for eksempel, altså sånn så det blei spurt hva var klokka da 
når dere kom hjem, hva var klokka når dere satt og snakket, hva var klokka når du sier at han egentlig 
fikk den bryter opplegg, hva var klokka når han trengte seg inn, hva var klokka når han gjorde det, hva 
var klokka da, hva var klokka da?, Jeg ante ikke hva klokka var i det hela tatt. Sånn at jeg følte at jeg 
fikk store problemer med å forklare meg fordi at jeg hadde aldri, jeg hadde ikke tenkt igjennom noen av 
de tingene. Jeg ante ikke hva jeg gikk til når jeg anmeldte i det hele tatt egentlig.  
 

 Tina har på forhånd ikke tenkt gjennom hva politiet kan komme til å spørre om. Hun 

blir overrasket over at hun må avgi en detaljert forklaring. For Tina var instanser som politi 

og rettsvesen et ukjent felt. Hun trodde at hun kunne fortelle politiet hva som har skjedd i få 

setninger (jeg ble voldtatt av NN dato NN sted NN). At avhøret er langt mer omfattende var 

hun ikke forberedt på. Hun var overrasket over at hun ble sittende to dager i avhør.  

 Tina har ikke fortalt noen om hva som skjedde før hun anmelder. En narrativ 

forklaring til at Tina opplever møtet med politiet som vanskelig kan være at hun ikke har 

konstruert noen narrativ om hendelsen før møtet med politiet. Tina opplever at hun ikke kan 

svare på politiets spørsmål og opplever lav håndterbarhet i situasjonen. I ettertid ser hun at 

hun ikke visste hva hun gikk til når hun anmeldte. Hun forstår da at hun manglet informasjon 

om hva en anmeldelse innebar. Hun har hatt lav begripelighet i situasjonen.  

 

 Jonas opplevde i likhet med Tina at det å avgi forklaring til politiet er langt 

vanskeligere enn han på forhånd tenkte. Han blir svært usikker når politiet stiller tvilende 

spørsmål (se Jonas sitat 3 side 192). Han er 14 år når han anmelder, og er fortsatt et barn.  

Politiet konkluderer med at hans påstander om seksuelle overgrep er fantasier. Denne 

forklaringen er en motsetning til den forklaring han selv har. Kun en av dem kan være riktige. 

Jonas opplever politiet som en autoritet. Han legger derfor bort sin egen forståelse av 

hendelsen, og stoler på politiets vurdering. Hans unge alder medvirker til at han velger å tro 
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på det politiet sier. Som 14 år gammel så han ikke at han hadde andre valg (se Jonas sitat 4 

side 192).  

På grunn av sin unge alder mangler Jonas kunnskaper om hvordan aktørene i retten 

kan påvirke seksuelle overgrepssaker. For Jonas var både politiet og overgripers advokat 

voksne autoritetspersoner. Han tok derfor på alvor det de voksne autoriteter sa. Jonas hadde 

ingen advokat når han anmeldte overgrepene. Jeg har tidligere vist at informantens møte med 

rettens aktører kan medvirke til en ny traumatisering (se Jonas sitat 6 side 193). Denne 

avhandling viser at unge informanter er ekstra sårbare for slik påvirkning av flere grunner:  

1) de er som andre utsatte i en sårbar situasjon fordi det er sårbart å snakke offentlig om 

seksuelle forhold, 2) unge informanter mangler livserfaring, og de forstår derfor ikke alltid 

hva rettsforhandlinger innebærer, 3) ung alder medvirker til at informantene lytter til det de 

voksne sier og 4) ung alder medvirker til at en tar på alvor det autoritetspersoner sier.  

  

Beate ser i ettertid at hun var for ung når hun anmelder. 17 år gammel har hun vært 

gjennom 2 rettssaker.  
Beate sitat 5 

Altså jeg, mye av grunnen til at jeg har følt som jeg har følt har jo vært for unge. Jeg har ikke hatt 
begreper om alt som blir snakket om. Det er sånn jeg ser når jeg har vært med. Det er ikke så lenge 
siden jeg var med i en rettssak, det var rett før jul, og fikk liksom hele forståelsen av for hun var bare 14 
år. Og sitte og se på det, altså hvordan hun reagerer. Altså hennes reaksjoner oppi dette her, og hennes 
hva er det som skjer, og hva er det nå og hvorfor spør de om. Hun følte seg så som et nytt offer. Og jeg 
kjente meg jo så igjen og prøve så godt jeg kan å forklare. Men jeg ser jo det at når jeg forklarer det som 
jeg vet i dag som voksen, så forstår hun det ikke. Altså sant, for det du er unge, og du skal ikke forstå 
det som voksne forstår.   
 
Beate tenker som Tina, at unge som anmelder seksuelle overgrep ikke helt forstår hva 

de deltar i. En ungdom forstår ikke det som voksne forstår. Beate forstod ikke hva som 

skjedde når hun selv deltok i rettssak. Mangel på livserfaring gjorde at mange forhold var 

ukjente. Voldtekten og anmeldelsen av denne gjør at hun kommer i kontakt med mange nye 

instanser: politi, rettsvesen, PPT, psykolog og støttesenter mot overgrep. Disse instansene har 

egne begreper, egne måter å tenke på som var ukjente for henne. Når Beate hadde sin sak 

oppe i retten forstod hun verken begrepene som ble brukt eller hvorfor hendelsene skjedde på 

den måten de skjedde. For Beate er summen av alt det nye som skjer kaotisk, hun forstår ikke 

hva som skjer. Situasjonen gav henne lav begripelighet. Hun opplevde seg som et offer i 

situasjonen. Denne situasjonen svekket hennes meningsfullhet.  
Beate sitat 6 

Du har ikke forståelse over hva som skjer. Det bare skjer. Og så blir du rett og slett kaotisk. Og så er 
der, ja. Jeg hadde jo nesten ikke peiling. Altså, jeg visste jo nesten ikke hvor rettssaken var henne. Nå, 
distansen til By-B er helt normal, sant. Jeg visste nesten ikke distansen mellom By-A og By-B, i en 
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alder av 16 år. Altså sant, der er mange sånne begrep som du rett og slett ikke har oversikten over, som 
er med å gjør det enda mer usikkert. 
 

 Beate mangler forståelsesrammer for å forstå hva som skjer når hennes sak kommer 

opp i retten. For å vise hvor lang avstand det kan være mellom å forstå hva som skjer i retten 

og den verden Beate til vanlig lever i, forteller hun om hendelser som er helt normalt for 

voksne å vite om, men som for henne som 16 år var helt ukjent. Et eksempel hun bruker er 

avstand mellom hjemby og naboby: når hun fikk vite at rettssaken skulle skje i nabobyen, 

visste hun ikke hvor den byen lå. Beate er i en situasjon hvor hun har lav begripelighet. Hun 

er for ung til å forstå konsekvenser av å delta i en rettssak. Derfor ble dette en belastning.  
Beate sitat 7 

Og det var rett og slett så mye av mitt privatliv som ble brettet ut offentlig, og det var jo mye i aviser, 
det var, fordi om det ikke var navn så var, alle viste om dette her. Det ble mye snakket om og 
baksnakking på skolen og. Og jeg var sint mange ganger, og det resulterte i at jeg var ufin med andre 
elever, og det ble liksom sånn ord sirkel som sagt. At jeg, jeg prøvde så godt jeg kunne å si fra, så var 
det kanskje ikke alle av mine venninner som klarte det. Det ble vanskelig å være i min gjeng. For da var 
det lettere å være med de andre som var mye mer og mye sterkere. Så det var mange ting som spilte inn 
at jeg følte at det var min feil og det var dumt og. Det var rett og slett bare, det hadde vært best å dødd.  
 
En belastning med å delta i en rettssak er at privatlivet blir offentlig. Det skrives om 

saken i avisen, noe som gir legitimitet for at andre kan snakke om saken og mene noe om den.  

Beate ble et samtaleemne på skolen. Hun ble en ”kjendis” ikke fordi hun hadde gjort noe bra, 

men fordi hun hadde opplevd en voldtekt. Anmeldelsen av voldtekten medvirker til at 

vennenettverket ble splittet og Beate mister venner. Situasjonen var så vanskelig at hun tenker 

at det kunne vært bedre å dø. Hun er i en situasjon hvor hun mangler kontroll både over 

hendelsene som skjer både i nettverket og i rettsapparatet. Situasjonen gir henne lav 

meningsfullhet.  

Tina og Jonas opplever politiavhør som en vanskelig situasjon. Er dette en vanlig 

situasjon blant utsatte? I kvantitativ undersøkelse spurte jeg deltakerne om de var fornøyd 

med den måten de ble møtt av politiet og om de var fornøyd med politiets etterforskning. 

Deltakerne svarer at de i stor grad er fornøyd med måten de ble møtt av politiet (N=67). 60 

prosent var i stor grad fornøyd, 18 prosent var i mellom stor grad fornøyd og 22 prosent var i 

liten grad fornøyd med den måten de ble møtt av politiet. Deltakerne var mindre fornøyd med 

var politiets etterforskning (N=65). Her var 40 prosent i stor grad fornøyd, 35 prosent var i 

mellom stor grad fornøyd og 25 prosent var i liten grad fornøyd.   

Kvalitative funn viser at de unge anmeldere er i en situasjon hvor de har lav 

begripelighet. I kvantitativ undersøkelse spurte jeg deltakerne om hvilken informasjon de fikk 

fra politiet. Tre forhold ble målt: rett til å ha bistandsadvokat med under avhør, rett til å ha 

med venn eller familie under avhør og informasjon om sakens mulig utfall (N=69). 57 prosent 
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svarte at de fikk informasjon om at de hadde rett til å ha med 

bistandsadvokat under avhør. 62 prosent svarte at de fikk 

informasjon om at de hadde mulighet for å ha med venn/familie 

under avhør. 67 prosent svarte at de fikk informasjon om sakens 

mulige utfall hos politiet når de leverte anmeldelse. Dette resultatet 

viser at mange utsatte ikke fikk aktuell informasjon fra politiet. 

Politiet kan derfor bli bedre til å informere de utsatte om 

rettigheter og muligheter i forbindelse med anmeldelser av 

seksuelle overgrep.   

Beate var for ung til å forstå hva som skjedde under 

rettsforhandlingene. Hun deltok i rettssak uten at hun forstod hva 

som skulle skje og hvorfor det ble stilt spørsmål på den måten de 

gjorde. Hun var i en situasjon med lav begripelighet.  I kvantitativ 

undersøkelse spurte jeg deltakerne om deres opplevelse av å ha sin 

sak oppe i retten (N=19). Tre forhold ble målt: 1) om de ble trodd i 

retten, om de var fornøyd med måten aktor la frem deres sak, og 

om de var fornøyd med måten de selv la frem sin sak. Resultatet 

viser at deltakerne blir trodd i retten. 56 prosent ble trodd i stor 

grad, 39 prosent ble delvis trodd og 1 person ble trodd i liten grad.  

Deltakerne var i mellom stor grad fornøyd med måten aktor 

la frem deres sak. 68 prosent svarte at de var i mellom stor grad 

fornøyd. 26 prosent  svarte at de var fornøyd i stor grad, og 1 

person var i liten grad fornøyd. Deltakerne var fornøyd med måten 

de selv la frem sin sak i retten. Her svarte 63 prosent at de var 

fornøyd i stor grad, 21 prosent var i mellom stor grad fornøyd og 

16 prosent svarte at de var fornøyd i liten grad. Disse analysene 

bygger på et svært lavt antall deltakere, og må derfor ses på som en 

tilfeldighet. Resultatene viser at selv om de utsatte blir trodd, 

opplever de ikke aktors fremstilling som en god støtte. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Unge anmeldere 
mangler kunnskaper om 
hva anmeldelse av 
seksuelle overgrep 
innebærer. 
 
Unge anmeldere 
opplever lav 
begripelighet når de er 
inne til politiavhør og 
når de deltar i rettssak. 
 
Det blir for mange ting å 
forholde seg til på en 
gang for unge 
anmeldere. Situasjonen 
kan lett bli kaotisk.  
 
60 prosent er i stor grad 
fornøyd med måten de 
ble møtt av politiet.  
 
Deltakerne er minst 
fornøyd med politiets 
etterforskning. Her er 40 
prosent fornøyd i stor 
grad.  
 
Informasjon fra politiet:  
57 prosent rett til å ha 
med bistandsadvokat. 
62 prosent mulighet for å 
ha med venn/familie 
under avhør. 
67 prosent sakens mulige 
utfall. 
 
Møte med retten:  
56 prosent opplever seg 
trodd i stor grad.  
 
68 prosent var middels 
fornøy med aktors måte 
å legge frem deres sak. 
 
63 prosent var i stor grad 
fornøyd med måten de 
selv la frem sin sak.  
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DISKUSJON 
 

Denne avhandling gir oss kunnskap om forholdet mellom anmeldelse av seksuelle 

overgrep og helse. Diskusjonen er lagt opp på følgende måte: først diskuteres funn relatert til 

unngåelse, angåelse og erkjennelse av seksuelle overgrep. Dette er forhold som både påvirker 

spørsmål om anmeldelse og utsattes helse. Deretter besvares følgende spørsmål: hvorfor 

anmeldes seksuelle overgrep og er det forskjeller mellom anmelder og ikke anmelder som kan 

forklare hvorfor seksuelle overgrep blir anmeldt eller ikke. Videre tar jeg opp forholdet 

mellom helse og anmeldelse av seksuelle overgrep. Her ser jeg på to forhold: hvilken 

kunnskap tilfører Antonovsky`s teori om helse avhandlingens funn og hva påvirker helse hos 

utsatte som er i en anmeldelsesprosess. Jeg tar også opp om vi kan stole på avhandlingens 

resultater og etiske vurderinger. Til slutt kommer en oppsummering og konklusjon.  

 
 

Hvordan kan vi forstå funn i denne avhandling?  
 
Avhandlingen viser at de utsatte ikke forholder seg til at de har opplevd seksuelle 

overgrep når overgrep skjer. De går inn i en periode som i denne avhandling kalles for 

unngåelse. Flere forhold medvirker til dette: a) de utsatte forstår ikke at ble utsatt for 

overgrep, de har lav begripelighet i situasjonen, b) de utsatte ugyldiggjør og fortrenger 

overgrepshendelsen, de har lav meningsfullhet i situasjonen, og c) de utsatte vet ikke hvordan 

de skal forholde seg til ubehagelige reaksjoner, de har lav håndterbarhet i situasjonen. 

Unngåelse beskrives som en periode hvor de har lav opplevelse av sammenheng og dårlig 

helse. Hos flere utsatte varer denne perioden i mer enn 30 år. At unngåelse av seksuelle 

overgrep vedvarte i mer enn 30 år var et overraskende funn, fordi de utsatte har både 

helseplager og andre problemer i denne perioden.  

Unngåelse av traumer er et kjent fenomen knyttet til dissosiasjon (Benum, 2006b; 

Steele, Hart, & Nijenhuis, 2006), og Post Traumatisk Stress Syndrom (van der Kolk & 

McFarlane, 1996/2007; Nordanger, Mjaaland, & Lie, 2006). Denne studien tilfører ny 

kunnskap om tema.  

Den forskning som foreligger om unngåelse av traumer er ofte utført på personer som 

har søkt hjelp, og derved erkjent sitt traume. Unngåelse viser da til problemer som utsatte ofte 

kan ha som: frykt, skyld, skam og håpløshet, depresjon, angst, somatiseringslidelser, 

relasjonskonflikter, dissosiasjonsforstyrrelser, selvskading, ”numming”, rusmisbruk, og 
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suicidale tanker (Follette, et al., 2009). I denne studien defineres unngåelse basert på hvordan 

personer forholder seg til seksuelle overgrep, og ikke til de problemene som unngåelse 

skaper. Dette skillet er viktig fordi de problemene som unngåelse skaper, er problemer som 

fortsetter i periodene med angåelse og erkjennelse.  

Unngåelse skjer ofte ubevisst. De utsatte er bevisst på at de unngår å møte situasjoner 

som trigger ubehagelige reaksjoner. Men de er ofte ikke bevisst på at det de unngår, er å 

forholde seg til sine reaksjoner på seksuelle overgrep. Noen utsatte husker på at seksuelle 

overgrep har skjedd, andre har glemt dette. Denne undersøkelsen viser at en av to utsatte 

glemmer overgrepene en periode. De som husket på overgrepene forstod ikke at deres 

problemer kunne være normale traumereaksjoner. De visste derfor heller ikke hvor de skulle 

søke hjelp, hvordan de skulle komme seg ut av den vanskelige situasjonen.  

Det kan virke rart at personer ikke forstår at de blir utsatt for seksuelle overgrep. For å 

forklare hvordan dette er mulig vil jeg vise til forskning om traumer og traumereaksjoner. 

Ofte defineres traumet knyttet til en type hendelse hvor: ”inescapably stressful event that 

overwhelms people`s existing coping mechanism” (van der Kolk, 1996/2007b, p. 279). 

Reaksjoner på traumer beskrives ofte som Post Traumatisk Stress Reaksjon (PTSD) (van der 

Kolk & McFarlane, 1996/2007), Complex Traumatisk Stress Reaksjon (J. Herman, 1992), 

eller som Disorders of Exstreme Stress Not Otherwise Specified (DESNOS) (Ford & Courtis, 

2009). Diagnosene gis til personer som har opplevd traumatisk stress, og som både har 

fysiologiske og psykologiske reaksjoner på dette.  

Peter Levine tenker annerledes om traumer. Han knytter ikke traumer til en bestemt 

type hendelse, men legger større vekt på fysiologiske forhold (dette er forklart side 35). Han 

mener at traumer handler om en fastlåst tilstand i nervesystemet (Levine, 1997). Teorien til 

Levine gir oss en mulig forklaring på hvorfor unngåelse oppstår. Flere utsatte sa at de ikke 

forstod at de var voldtatt, fordi de ikke kjempet imot under overgrepet. De tenkte at det å ikke 

kjempe imot var en viljestyrt handling. Levine hevder derimot at dette er en reaksjon som 

skjer fysiologisk, og derfor ikke er viljestyrt (Levine, 1997). I en situasjon hvor det ikke nytter 

å kjempe imot kan reaksjoner som avmakt og hjelpeløshet oppstå (Levine 2010). Personen 

kan da få en freeze reaksjon, det vil si en form for muskellammelse (Heller & Heller, 2001). 

En forklaring på at de utsatte ikke kjempet imot under overgrep kan derfor være at de hadde 

en freeze reaksjon, og at en ikke viljestyrt muskellammelse gjorde det umulig å sloss mot 

overgriperen.  

Flere studier viser, i likhet med denne studien, at de utsatte ikke forstod at de ble 

seksuelt misbrukt (Ford & Courtis, 2009; Harvey, et al., 2000; Hughes, et al., 1998; 
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Justitiedepartementet, 2005). Noen studier tallfester dette til mellom 50 – 73 prosent av de 

utsatte (Kahn, Jackson, Kully, Badger, & Halvorsen, 2003; Layman-Guadalupe, 1996). 

Personer som ikke forstår at de er blitt seksuelt misbrukt, har ikke noen overgrepshendelse å 

forholde seg til. Dette kan være en forklaring på at de fleste informanter i denne studien gikk 

inn i en periode med unngåelse når overgrep skjedde.   

I perioden med unngåelse beskytter de utsatte seg mot de ubehagelige reaksjoner som 

følge av overgrepet. Dersom personen ikke klarer å unnslippe et traume gjennom bruk av 

strategier som flight, fight and freeze, vil en uforløst energi bli værende igjen i kroppen 

(Heller & Heller, 2001). Denne uforløste energien medvirker til ulike former for problemer 

som traumatiserte har (ibid). Personens reaksjoner avhenger av hvor i prosessen den uforløste 

energien står (Levine, 2010; Porges, 2011). De som er ”låst fast” i fight fasen har reaksjoner 

som samsvarer med nervesystemets sympatiske stimulering. De kan ha reaksjoner som 

flashbacks og rask puls (Levine, 2010). Siden det sympatiske nervesystemet medvirker til økt 

mobilisering av kroppens muskler i armer og ben (Porges, 2011), kan de også ha reaksjoner 

som anspenthet og muskelsmerter. De muskelsmerter Tina har etter voldtekt kan forstås som 

en reaksjon på at hennes nervesystem er ”låst fast” i fight fasen. Personer som har ”låst fast” 

sitt nervesystem i freeze fasen har andre symptomer. Disse kan ha reaksjoner som 

dissosiasjon, hjelpeløshet og somatiske helseplager (Levine, 2010). Det at de utsatte venter 

mer enn 30 år før de søker hjelp kan derfor ha sammenheng med en opplevelse av avmakt og 

hjelpeløshet, som er en fysiologisk reaksjon på en freeze opplevelse. De problemer som 

informantene beskriver i perioden med unngåelse kan i samsvar med polyvagal teori forstås 

som fysiologiske reaksjoner, og derved som ikke viljestyrte handlinger (Levine, 2010).  

Unngåelse av reaksjoner etter traumer oppstår fordi det er for vanskelig for de utsatte å 

forholde seg til disse reaksjonene. Hvordan skal de utsatte beskytte seg mot å bli overveldet 

av traumereaksjoner? James Kepner beskriver tre måter vi kan bruke kroppen på for å 

beskytte oss mot ubehagelige reaksjoner. Vi kan endre persepsjon, vi kan trekke sammen 

musklene og vi kan  holde tilbake pusten (Kepner, 1987/2008). I avhandlingen forteller Peter 

og Per hvordan de endrer sin persepsjon vekk fra egne kroppsfornemmelser og over til noe 

annet. Peter gjennom bruk av rusmidler og ved å skape seg en fantasiverden, Per gjennom å 

arbeide 12 timer i døgnet.  

Det er flere utsatte som i likhet med Tina, har store muskelsmerter i perioden med 

unngåelse. Slike muskelspenninger kan være en måte traumatiserte personer (ubevisst) 

beskytter seg selv på (Kepner, 1987/2008), fordi muskelspenninger gjør at personer har 

vansker med å kjenne sine kroppsfornemmelser. Anspente musklene blir derved fokus, og 
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andre reaksjoner kan bli bakgrunn. På den måten kan muskler som er anspent stenge ute andre 

reaksjoner fra bevisstheten. Dette skaper vansker i forhold til identitet og 

behovstilfredsstillelse: ”Without clear inner sensation, we lose touch with who we are and 

what we need” (Kepner, 1987/2008, p. 96). Personen mister da kontakt med seg selv. 

Å miste kontakten med egne behov og egen identitet kan medvirke til usikkerhet. En 

norsk studie om hvordan seksuelle traumer påvirker personers helse fant at: ”skjulte 

krenkelser tidlig i livet førte til en fundamental usikkerhet angående minner og 

vurderingsevne” (Kirkengen, 2000, p. 1520). Dette fant jeg også i denne avhandlingen. 

Narrativene til Alex, Tone og Peter er eksempler på dette: Alex strever med spørsmålet om 

når han skal anmelde, Tone brukte mange år på å forsone seg med at hun var utsatt for 

overgrep og Peter er usikker på hvordan han skal forstå sine minnebilder.  

Å glemme overgrepet, slik som Tina og Ruth gjør, kan ”være en mestringsstrategi som 

gjør at personen kan gå videre med livet sitt. Men før eller siden vil ubehandlede minner 

innhente personen i en eller annen form” (Axelsen & Wessel, 2006, p. 69). De muskelsmerter 

Tina opplever kan også forstås som slike minner. Hos andre informanter, som Ruth, dukket 

slike minner opp i form av flashback.   

Den tredje måten Kepner mener vi beskytter oss kroppslig på, er ved grunn pusting. 

Ved å ikke trekke pusten ned i magen kan vi stenge av for kontakt med oss selv. Vi kan på 

denne måten holde tilbake kontakt med den indre kroppen. Det å holde pusten tilbake kan 

derfor være en effektiv måte å holde borte kroppsreaksjoner på. Det motsatte, som er å puste 

avslappet og bevisst, åpner opp for kontakt med den indre kroppen og livskraften. Noen 

bruker betegnelsen ”grounding” om dette fenomenet.  

Grounding er å være i kontakt med sine kroppsfornemmelser, og å være tilstedet i 

situasjonen her og nå (Kepner, 1987/2008). Grounding er å være forankret i egen utvikling, å 

være forankret i seg selv (Hartley, 2004). Personen har da en klar forståelse av hvem de er, og 

hvilke behov de har (Kepner, 1987/2008). Når personer kommer i kontakt med egne behov, 

kommer de også i kontakt med uferdige situasjoner, de som trenger bearbeiding. Peter 

opplevde dette. Den utvikling han beskriver er en form for grounding: han forholdt seg til 

egne tanke og handlingsmønstre, og han kjente på egne behov og egne følelser.  

 

Et funn er interessant i forhold til unngåelse. De fleste narrativ viste at de utsatte i 

perioden med unngåelse ikke forholder seg ikke til overgrep, noe som er en forklaring til at de 

ikke anmelder overgrep. Men noen utsatte forholder seg til overgrepet når dette skjer, og de 

anmelder overgrep. Disse utsatte går inn i en periode med unngåelse, etter anmeldelse. Dette 
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har to forklaringer. Den ene er at utsatte som fikk sine overgrep ugyldiggjort, slik Jonas 

opplevde, kan de gå inn i unngåelse. Den andre er at selv om de utsatte har anmeldt overgrep, 

er ikke traumet bearbeidet. Disse utsatte kan derfor i likhet med andre utsatte, unngå å 

forholde seg til vanskelig reaksjoner knyttet til overgrep. Siden reaksjoner på overgrep ikke 

oppstår samtidig med traumet, men gjerne en tid etterpå, forstår heller ikke disse utsatte at 

deres problemer kan være senskader etter seksuelle overgrep. Beate forstod først etter at saken 

var ferdig behandlet i rettsvesenet, at mange av hennes problemer var reaksjoner på 

voldtekten. Mens hun ventet på rettssaken, var hun ofte sint og innblandet i konflikter. Livet 

var i perioder så vanskelig at hun ønsket å dø. Det gikk lang tid før hun forstod at hennes 

reaksjoner kunne være normale reaksjoner på et ubearbeidet traume: ”When rage and anger 

persist as symptoms, it often signals an incomplete fight response” (Heller & Heller, 2001, p. 

34). Unngåelse som fenomen kan derfor oppstå og vedvare selv om de utsatte har anmeldt 

overgrep til politiet.   

En forklaring på at unngåelse oppstår, er at de utsatte opplever skyld og skam etter 

overgrepshendelsen. At utsatte personer strever med skyld og skam er kjent kunnskap 

(Bletzer & Koss, 2006; Finkelhor & Browne, 1985). Det er også kjent kunnskap at utsatte 

som strever med skyld og skam ikke anmelder: utsatte som klandrer seg selv for at overgrep 

skjedde, forteller i mindre grad om overgrep til andre personer (Starzynski, Ullman, Filipas, 

& Townsend, 2005), noe som medvirker til at seksuelle overgrep ikke anmeldes 

(Justitiedepartementet, 2005). Problemstillingen er derfor kjent, men på hvilken måte 

medvirker skyld og skam til perioden med unngåelse?   

Skam oppstod hos de utsatte når overgrep ble kjent. Å avsløre seksuelle overgrep 

skaper en frykt for hva andre vil tenke om de utsatte. For å verne sitt selvbilde lar de utsatte 

derfor være å fortelle om overgrep og anmelde overgrep. Å bli fri fra skam er i praksis et 

paradoks, fordi skam både oppstår og frigjøres i relasjoner med andre (Benum, 2006a). De 

utsatte må derfor våge å avsløre sin hemmelighet for å bli fri fra skamfølelsen.  

”Skam blir ikke uttrykt eller utløst på samme måte som andre følelser. Tristhet og sorg 
blir frigjort ved gråt, sinne ved å slå fra seg eller trampe, frykt ved å rope eller skjelve. 
Det som letter skamfølelsen er aksept og sosial kontakt. Den aksepterende, ikke 
dømmende kontakt med et annet menneske er helende” (Benum, 2006a, p. 238). 
  

Skyld oppstod fordi de utsatte var usikre på om de hadde medvirket til at overgrep 

skjedde. Det å ta skyld for en hendelse gir de utsatte en form for kontroll. Dette er en måte å 

mestre situasjonen på. ”Dersom barnet ikke hadde opplevd skyld og medansvar, hadde 
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overgrepene blitt opplevd som jordskjelv eller handlinger en ikke hadde kontroll over, en 

situasjon som i seg selv er helt utholdelig” (Vea, 2001, p. 71).  

Avhandling viser at stigmatisering av overgrepsofre var et stort problem for de utsatte. 

Mary mistet sin identitet fordi hun forsøkte å leve opp til andres forventninger, og Mishell 

flyttet bort fordi hun ikke orket å alltid bli møtt som en stakkarslig person. Konsekvensen av 

dette er at vi som samfunn må tenke nytt. Avsløringer og anmeldelse av seksuelle overgrep 

handler ikke bare om de utsatte og overgriper. Dette handler også om hvordan de utsattes 

nettverk, lokalsamfunn og media håndterer slike saker. Dersom vi ønsker at flere utsatte skal 

avsløre og anmelde overgrep, må vi som samfunn støtte, og ikke stigmatisere utsatte som tar 

dette valget.   

De utsatte beskriver unngåelse er en slitsom periode. Noen av dem var fysisk eller 

psykisk syke, andre var plaget av uro og mistrives. Å være sliten og mangle krefter kan 

skyldes at de utsatte går i lang tid med ubearbeidede traumereaksjoner. I følge Levine klarer 

ikke traumatiserte personer å bli fri fra sine reaksjoner, før den fastlåste energien har løst seg 

opp (Levine, 1997). For å løse opp fastlåst energi, må personen gjenkjenne hva det fastlåste er 

og fullføre den handling som en gang ble stoppet. Dette samsvarer med Antonovsky´s 

tenkning. Personen må ”definere problemets karakter og dimensjoner, gjøre det forstålig, før 

man mobiliserer de nødvendige ressurser” (Antonovsky, 1979 s 155).  

En annen forklaring til at perioden med unngåelse er slitsom kan være at traumatiserte 

personer ofte er årvåkne. De er på vakt og skanner omgivelsene etter fare hele tiden, noe som 

kan skyldes ”overlevehjerner” (begrepet forklares på neste side). Årvåkenhet er 

nervesystemets respons på trusler (Levine, 1997). Når en trussel oppstår vil derfor 

nervesystemet reagere automatisk enten trusselen er reell eller falsk. Hos ikke traumatiserte 

faller kroppen til ro når de oppdager at trusselen var falsk.  

Traumatiserte personer reagerer annerledes. Hos dem kan traumereaksjoner vedvare 

selv om de oppdager at trusselen er falsk (Levine & Kline, 2007). ”Since the nervous system 

only recognizes that the treat has passed when the mobilized energy has been discharged, it 

will keep mobilizing energy indefinitely until the discharges happens” (Levine, 1997, p. 142). 

I en slik situasjon vil kroppens fysiologi reagere som om den reelle trusselen fortsatt er 

tilstedet (ibid). Dette skjer fordi reaksjonen ikke er viljestyrt.   

Når Mishell var inne til politiavhør like etter voldtekten, opplevde hun dette som et 

nytt traume. Dette kan ha en fysiologisk forklaring. Hun kan ha reagert på samme måte under 

politiavhøret som under overgrepet fordi kroppens traumereaksjoner aktiveres automatisk, og 

uten at hun klarte å stoppe sine reaksjoner. Er det mulig å skåne utsatte for å gjenopplevelse 
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traumet? I så fall bør utsatte få hjelp til å håndtere situasjonen, slik at de kan snakke om 

hendelsen uten å bli overveldet av reaksjoner, før de er klar for å snakke med politiet ved 

anmeldelse.   

 

De fleste utsatte i denne avhandling har opplevd alvorlige overgrep. De var barn når 

overgrep skjedde, gjennomsnittsalderen var 9 år. 62 prosent har opplevd overgrep mer enn 10 

ganger og 55 prosent har opplevd mer enn en overgriper. 64 prosent har opplevd en nær 

overgriper. Mange av dem har derfor opplevd komplekse traumer. Komplekse traumer er 

kjennetegnet av at 1) overgrepene skjer over tid, 2) overgriper er en omsorgsperson, 3) den 

utsatte er ofte barn som er sårbar på grunn av at de er i utvikling og 4) at overgrepene i sterk 

grad påvirker den utsatte liv (Courtis & Ford, 2009a). De biologiske konsekvenser av traumer 

er at de gir skader i samsvar med den utviklingsfase den utsatte er i (van der Kolk, 

1996/2007a).  

Ulik alder på overgrepstidspunktet kan derfor være en forklaring på de mange ulike 

reaksjoner etter traumer. Dette kan forklares blant annet med hvordan hjernen fungerer i 

forhold traumer. Mens en hos ikke traumatiserte kan se en utvikling hvor personen er åpen for 

nye hendelser (”lærehjerner”) vil det hos traumatiserte barn skje en utvikling hvor de 

beskytter seg mot nye (farefulle) hendelser for å overleve (”overlevehjerner”) (Ford, 2009). 

Personer med ”lærehjerner” er utforskende, og søker balanse mellom ny og gammel 

kunnskap, mens personer med ”overlevehjerner” vil ha oppmerksomheten rettet mot mulige 

farer, og beskytte seg selv (Ford, 2009). En biologisk forandring i hjernen kan derfor være en 

medvirkende forklaring til hvorfor unngåelse blir etablert hos traumatiserte personer (Levine, 

2010). Dette bygger opp om en tenkning om at unngåelse ikke er en viljestyrt reaksjon. Det 

kan også være en medvirkende forklaring til at flere utsatte ventet i mer enn 30 år før de 

avslørte for andre at de var blitt seksuelt misbrukt som barn.  

I perioden med unngåelse bruker de utsatte ulike strategier for å holde ubehagelige 

reaksjoner borte fra bevisstheten. De tilpassninger utsatte gjør etter overgrepet ble over tid til 

en uhensiktsmessig løsning i andre sammenhenger (Follette, et al., 2009; Kirkengen, 2000). 

På den ene siden gjør unngåelse det mulig å leve i hverdagen (Steele, et al., 2006). Slik 

styrker de utsatte sin helse. På den andre siden medvirker unngåelse til at traumet ikke blir 

bearbeidet. Den spenning som ikke er forløst kommer da til uttrykk som anspenthet, 

muskelspenninger, dissosiasjon og hjelpeløshet (Levine, 1997). Derfor medvirker også 

unngåelse til at nye problemer oppstår.   
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Unngåelsens karakter er at personen aktivt forsøker å unngå situasjoner som trigger og 

gir ubehagelige reaksjoner. Å unngå ubehagelige reaksjoner kan derfor bli en barriere mot å 

søke hjelp eller terapi (Turner, McFarlane, & Kolk, 1996/2007). Denne studien viser at så 

lenge de utsatte ikke snakket med andre om overgrep, forstod de ikke at det de hadde opplevd 

var seksuelle overgrep. Denne studien viser at unngåelse varer til de utsatte søker hjelp for 

sine problemer. Ofte skjedde dette samtidig som de utsatte var i en livskrise, noe som også er 

bekreftet i en annen studie (Gjertsen & Eide, 2009).  

Angåelse er en vanskelig periode, den vekker ofte angst. De utsatte møter nå de 

reaksjoner som de tidligere har forsøkt å flykte fra. Dette er vanskelig fordi 

unngåelsesreaksjoner kan være så sterke at de beskrives som en fobi (Steele, et al., 2006). Å 

innrømme at seksuelle overgrep har skjedd er vanskelig fordi dette innebærer en 

identitetsendring (Warner & Feltey, 1999). Narrativene til Tone og Peter viser at de bruker 

flere år på å forsone seg med sine minner om incest. Angåelse av seksuelle overgrep er 

vanskelig fordi den forteller noe om oppveksten. Det er å innrømme at en ikke har hatt en 

trygg oppvekst (Warner & Feltey, 1999). En kan derfor ikke avsløre incest, uten å avsløre 

andre personer.   

Hos flere utsatte starter angåelse med flashbacks. Flashbacks er et kroppslig minne 

som blir aktivert, uten at personen er bevisst på hva minnet er for noe. De kan bestå av bare 

bilder og sanseinntrykk eller smerter (Jakobsen, 2006). Angåelse er vanskelig fordi når en 

kommer i kontakt med sine kroppsfornemmelser, får en kontakt med både sorger og gleder. 

”To reawaken our senses means that we reawaken to pain and sadness as well as joy and 

pleasure” (Kepner, 1987/2008, p. 99). I perioden med angåelse kan derfor mange 

ubearbeidede hendelser dukke frem. Ved angåelse aksepterer de utsatte at de har opplevd 

seksuelle overgrep. Aksept er første skritt for å komme seg ut av vanskelige følelser 

(Rothschild, 1957/2000). Angåelse gjør det mulig å bearbeide og integrere traumeerfaringen.  

Ved angåelse møter de utsatte vanskelige reaksjoner. De utsatte forteller om 

forvirring, avmakt, og frykt som reaksjoner på overgrep. De har opplevd en situasjon som var 

ukontrollerbar og uforutsigbar. Dette vekker angst. Den frykt som oppstod knyttet til den ytre 

hendelsen kan gå over til å bli en angst som har en indre kilde (Rothschild, 1957/2000). Dette 

betyr at reaksjonene som oppstår som følge av traumet kan bli til en indre trussel. Når Alex 

frykter for møter med overgriper er han ikke redd at overgriper skal ta han fysisk. Det han 

frykter er de reaksjoner som oppstår i han ved slike møter. Trusselen er ikke lenger en ytre 

hendelse, men en indre.  
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Siden den indre trussel ligger i personen, kan den lett dukke frem i bevisstheten. For 

flere utsatte ble den indre trusselen så sterk at de vurderte å ta sitt eget liv. Hos Beate oppstod 

tankene om å ta sitt eget liv etter at overgrepet var anmeldt, den totale situasjon ble for 

vanskelig. I denne avhandling har 20 prosent av deltakerne hatt tanker om å ta sitt eget liv. En 

annen norsk studie viser at ”det å ha opplevd grove seksuelle overgrep nesten femdoblet 

risikoen for å ha gjort et eller flere selvmordsforsøk” (Mossige & Abrahamsen, 2007, p. 144).  

Dette uttrykker hvor vanskelig de utsatte opplever sin situasjon, og hvor alvorlig dette 

problemet er for oss som samfunn.  

Informantene i kvalitativ studie forteller at angåelse og erkjennelse var vendepunkter 

hvor helsen snur til det bedre. Kvantitative funn viser at selv om helsen gradvis blir bedre, har 

de utsatte fortsatt store helseproblemer når de har bearbeidet overgrep i 5-10 år. Levine og 

Antonovsky sine teorier kan gi oss en forklaring på dette (Antonovsky, 2000; Levine, 2010). 

Situasjonen kan bli bedre fordi: 1) den fastlåste energien slipper taket, noe som frigjør 

kroppslige spenninger. Dette gir økt fysisk og psykisk helse. Etter hvert som ulike forhold 

bearbeides, kan dette gi en gradvis bedre hverdag. 2) de utsatte forstår nå bedre sine 

reaksjoner. Erkjennelsen av overgrep gir en økt forståelse og kontroll i situasjonen, og derved 

øker også håndterbarheten. Dette gir en økt opplevelse av sammenheng som innebærer ny 

drivkraft. En slik drivkraft kan oppleves som mer energi eller en bedre sinnsstemning. 

Situasjonen kan derfor oppleves bedre, selv om de utsatte fortsatt kan ha reaksjoner som 

trenger å bli bearbeidet.  

 

Et interessant funn i denne avhandling er at flere utsatte gikk i terapi for seksuelle 

overgrep uten at dette gav dem økt erkjennelse. De oppnådde først erkjennelse når de fikk 

tilgang til forståelsesrammer som satte deres reaksjoner i sammenheng med overgrepet. Dette 

gjorde at de utsatte kunne se på seg selv som normale. Sissel og Jonas opplevde stor lettelse 

når de forstod at deres reaksjoner skyldes noe som var hendt dem, det var ikke noe i dem som 

var galt. Avhandlingen viser at medisinsk kunnskap kan være mangelfull i møtet med 

personer som har opplevd seksuelle overgrep:  

”Virkningene av overgrep var preget av en subjektiv logikk og rasjonalitet som ikke 
stemmer overens med naturvitenskaplig logikk og objektiv rasjonalitet. Medisinens 
møte med kroppsliggjort krenkelse ble følgelig et møte mellom to begreps – og 
kunnskapsunivers. De kroppslige innskrifter kunne ikke tolkes med det medisinske 
blikket. Diagnostisk feilvurdering fulgte med høy sannsynlighet, og medisinsk 
feilbehandling ble en hyppig og logisk konsekvens” (Kirkengen, 2000, p. 1521).    
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 Kirkengen er kritisk til medisinsk forståelsesramme i møte med utsatte personer. Hun 

mener at denne forståelsesrammen ikke klarer å ”fange opp” senskader etter overgrep. Dette 

kan føre til feilaktig diagnostisk vurdering og feilbehandling. Perspektivet til Kirkengen er 

interessant fordi hensikten med diagnoser er stikk motsatt: ”having a recognizable psychiatric 

disorder can help people make sense of what they are going through” (van der Kolk & 

McFarlane, 1996/2007, p. 5). Diagnoser er ment som en hjelp til personer. De skal gi personer 

økt forståelse av egen situasjon slik at personer bedre kan forstå seg selv.  

Det er to kriterier for at diagnoser skal bli opplevd som nyttige: 1) diagnosen må gi de 

utsatte mening, og 2) diagnosen må være knyttet til kontekst. Diagnosene som Sissel og Jonas 

fikk manglet begge disse forutsetningene. At de var traumatisert som følge av overgrep ble 

usynlig når diagnosene var selvskading, personlighetsforstyrrelse, depresjon, suicidale tanker 

og rusmisbruk. 

Bruce H Lipton er også kritisk til medisinsk forståelse av sammenhenger (Lipton, 

2005/2008). Lipton er biolog og har forsket på celler. I boken ”The biology of belief” 

forklarer han kvantefysikk på cellenivå. Lipton skiller mellom to ulike måter å forstå 

årsakssammenhenger på. Den enn kaller han lineær modell, den andre helhetlig modell. 

Innenfor medisinsk forståelsesramme brukes lineær modell. Her vil A > B > C > D> E. Det 

betyr at en årsak til en sykdom må komme forut for problemet, og dersom en tar bort årsaken, 

vil også problemet bli borte (Rothman & Greenland, 2005). Den helhetlige modellen bygger 

på kvantefysikk. Her vil påvirkning mellom de ulike delene gå frem og tilbake (Lipton, 

2005/2008) (se modell 5).   
Modell 5. Forskjellen mellom lineær tenkning forankret i Newtons teori og holistisk tenkning forankret i 
kvantefysikk (Lipton, 2005/2008, p. 73) 

 
Lipton er kritisk til den lineære modellen fordi: ”The Universe is one indivisible, 

dynamic whole in which energy and matter are so deeply entagled it is impossible to consider 
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them as independent elements” (Lipton, 2005/2008, p. 71).  Lipton mener derfor at det finnes 

sammenhenger på langt flere nivåer enn de som blir synlige i den lineære modellen. Han sier 

videre: ”Once I realized the nature of the complex interactions between matter and energy, I 

know that a reductionist, linear (A>B>C>D>E) approach could not even come close to giving 

us an accurate understanding of disease” (Lipton, 2005/2008, p. 73). Den holistiske 

tilnærmingen innebærer at dersom en forandrer et element, som for eksempel element C, vil 

dette påvirke både A, B, D og E, og ikke bare element D som den lineære modellen viser. 

Modellen viser derfor at påvirkningen fra C > D er tilstedet i begge modellene. Den lineære 

modellen er derfor ikke feilaktig, den er mangelfull.  

I hverdagen er medisinsk forståelsesramme mangelfull fordi den språklig kan 

usynliggjøre sammenhenger. Jeg vil illustrer dette med utgangspunkt i Sissels narrativ. Først 

litt opplysninger om Sissel og hennes situasjon på det tidspunkt hun oppsøker psykolog:  

 Sissel var utsatt for seksuelle overgrep.  

 Sissel har skyld for at overgrepene skjedde. 

 Sissel var mobbet på skolen.  

 Sissel hadde få venner.  

 Sissel turte ikke å fortelle foreldrene eller andre om overgrepene.   

 Sissels problemer var blant annet flashbacks, søvnvansker, hodepine, 

konsentrasjonsvansker, triste følelser, angst og tanker om å ta livet sitt.  

 

Språklig er det en forskjell hvorvidt en definerer hennes problemer som symptomer eller som 

reaksjoner. Ved å definere dem som symptomer, viser en til at de er symptomer på noe, i 

denne sammenhengen en diagnose. Ved å definere dem som reaksjoner, viser en til at de er 

reaksjoner på noe som har skjedd. Sissels sier det var til liten hjelp for henne å få sine 

problemer diagnostisert som sykdommer. Det var derimot til stor hjelp å forstå at problemene 

var en reaksjon på noe som var skjedd. Den medisinske forståelsesrammen ble mangelfull 

fordi den ikke inkluderte hendelser i hennes liv. Diagnosene selvskading, 

personlighetsforstyrrelse og depresjon gir språklig ingen signaler om at dette kan skyldes 

hendelser som seksuelle overgrep og mobbing.  

 

Erkjennelse oppstår når de utsatte setter sine problemer inn i en narrativ som gir dem 

mening. Det er en prosess hvor de utsatte lager større og mindre fortellinger om overgrepene, 

noe som ofte skjer i terapi: ”terapi går i stor grad ut på å skape en organisert fortelling med en 

begynnelse, midtdel og slutt” (Axelsen & Wessel, 2006).  Et slikt arbeid er krevende. 
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Erkjennelse av traumer handler ofte om at en må rekonstruere det vonde og vanskelige for å 

finne mening med det (Axelsen & Wessel, 2006). Det innebærer å forstå hendelser på en ny 

måte. Dette øker helsen fordi det skapes en helhet. Traumene blir sammen med andre minner 

en helhet, et episodisk minne om det som har skjedd (Axelsen & Wessel, 2006). Slik blir 

traume minner integrert i livshistorien. Ofte blir erkjennelse derfor sett på som et vendepunkt 

i livet (Harvey, et al., 2000).  

De utsatte beskriver erkjennelse som en dyp, intuitiv, helhetlig og integrert forståelse. 

Erkjennelse er en kroppslig reaksjon: Når Tina sa høyt at hun var voldtatt opplevde hun 

samtidig en lettelse i kroppen. Hun forstod da at det hun sa høyt var sant. Mary fikk en ro i 

kroppen, når hun forstod at overgrepshendelsen ikke var hennes feil. Hun forstod da at hun 

var voldtatt. De kroppslige reaksjonene som Tina og Mary har, kan i samsvar med Levine`s 

teori forstås som en at en fastlåst spenning slipper taket (Levine, 1997, 2010).  

Målet med terapi til traumatiserte er en integrert personlighet. (Steele & Hart, 2009). 

Dette innebærer å hjelpe de traumatiserte til å utvikle evnen til å forholde seg til hendelser 

som de er, kunne reflektere over dem og tilpasse seg dem (ibid). Det innebærer også å la 

kroppsfornemmelsene få komme frem lenge nok til at de kan endres (Levine & Kline, 2007). 

Denne studien viser at erkjennelse er en vanskelig og tidkrevende prosess.  

Erkjennelse og anmeldelse er to forhold som påvirker hverandre. På den ene siden er 

erkjennelse en forutsetning for at overgrep kan bli anmeldt (Kahn, et al., 2003). På den andre 

siden vil en anmeldelse øke erkjennelsen fordi de utsatte forstår mer, de får en økt 

begripelighet i situasjonen. Denne innsikt gir mening i en vanskelig situasjon, noe som gir de 

utsatte økt meningsfullhet.  

 

Økt erkjennelse medvirker til at de utsatte kommer ut av offerrollen. Så lenge de er i 

offerrollen opplever de avmakt og hjelpeløshet. Erkjennelse av overgrep medvirker derfor til 

at det vokser frem et behov for et oppgjør (Kepner, 1996/2003). Noen tar et oppgjør med 

overgriper, andre tar et oppgjør med seksuelle overgrep i eget liv. Sett fra et helseperspektiv 

viser funnene at det er viktigere at de utsatte tar et oppgjør enn hvem oppgjøret er rettet mot. 

Denne avhandling viser til de utsatte tok ulike former for oppgjør: 1) konfrontasjon med 

overgriper uten å anmelde, 2) anmelde for å bli ferdig med overgrep i eget liv, 3) anmelde for 

å ta et oppgjør med overgriper og 4) anmelde for å få overgrepene gyldiggjort i nettverket. 

Økt erkjennelse og det å ta et oppgjør med overgriper/seksuelle overgrep i eget liv er to 

forhold hvor de utsatte kommer i kontakt med indre kraft og styrke. Erkjennelse og oppgjør 
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med overgriper eller seksuelle overgrep i eget liv, gjør at de utsatte går fra avmakt til makt i 

eget liv.  

I Norge er hovedregelen at seksuelle overgrep skal anmeldes (Sosial/Helsedirektoratet, 

2003). Denne avhandlingen viser imidlertid at det å anmelde overgrep er en god erfaring for 

noen, en dårlig erfaring for andre. Sett fra et samfunnsperspektiv er det viktig at overgrep 

anmeldes, både fordi dette vil gi samfunnet økt oppmerksomhet på slike problemstillinger, og 

fordi jo flere som anmelder jo flere utsatte vil kunne motta medisinsk og psykologisk hjelp 

(Sable, Danis, Mauzy, & Gallagher, 2006). På den andre siden kan det å anmelde i seg selv 

være en belastning. Noen studier viser at utsatte ikke ville anmeldt dersom de hadde visst 

hvilke konsekvenser dette hadde for dem (Campbell, 2008). Basert på funn fra denne 

avhandling vil jeg trekke frem to grupper hvor det å anmelde ble en belastning: 1) unge 

utsatte som anmelder, og 2) utsatte som avgir vitneforklaring like etter at overgrepet har 

skjedd.  

Avhandlingen viser at unge utsatte ble manipulert av overgripers advokat, og de ble 

påført et nytt traume. Advokaten brukte faktiske, men ikke relevante hendelser fra de utsattes 

liv til å konstruere en historie for å sannsynliggjøre at overgrep ikke har skjedd. Andre studier 

viser at utvelgelse av fakta brukes av retten som en akseptert metode i søken etter sannhet (J. 

L. Herman, 2005). En praksis kan være fult lovlig og samtidig uetisk. Det at manipulering 

med fakta også skjer i andre land gjør ikke praksisen mer etisk av den grunn. Hvorvidt dette 

er en utstrakt praksis eller kun gjelder noen få tilfeller i Norge er ikke kjent. Men problemet 

bør bli brakt inn til diskusjon hos myndigheter, advokatforeningen og andre relevante forum. 

Det er nødvendig å finne en løsning som ivaretar siktedes rettigheter uten at utsattes 

rettigheter og person blir krenket.  

 Det andre tema jeg vil drøfte er når en bør avhøre vitner i seksuelle overgrepssaker. På 

den ene siden ønsker politiet å avhøre vitner etter overgrep så snart som mulig både for å sikre 

bevis og for å vurdere om den utsatte trenger ytterligere beskyttelse (Riksadvokaten, 2008). 

En foretar avhør like etter at overgrep har skjedd fordi vitner kan blir påvirket dersom de får 

ny informasjon om saken (Loftus & Doyle, 1997). På den andre siden viser denne studien at 

noen utsatte er i sjokk like etter at seksuelle overgrep har skjedd. De er derfor ikke i stand til å 

avgi en sammenhengende vitneforklaring:  

Under traumet konsentrerer personen seg om utvalgte stimuli gjennom å splitte 
oppmerksomheten. Personen går inn og ut av den traumatiske situasjonen både 
perseptuelt og opplevelsesmessig. Dette er en normal reaksjon på den traumatiske 
hendelse. Den dissosierte tilstanden under innkodingen i traumesituasjonen gjør at 
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inntrykkene blir fragmenterte. Deler av oppmerksomheten er tydelig og fokusert, mens 
andre deler er utydelig og ufokusert. (Axelsen & Wessel, 2006, p. 63).  
 
De utsatte kan derfor være forvirret, redde og selv ikke forstå hva som har skjedd. De 

kan derfor ikke fortelle om hendelsen på en detaljert sammenhengende måte fordi de er i 

sjokk. Vitneforklaringer av utsatte i sjokk kan derfor bli mangelfulle. Slike vitneforklaringer 

er verken politiet eller de utsatte tjent med. Spørsmålet er hvordan en på best mulig måte kan 

sikre både utsattes og politiets interesser? En løsning kan være å utarbeide retningslinjer for å 

forebygge at retraumatisering av utsatte som anmelder. Slike retningslinjer bør ta hensyn til 

utsattes tilstand når anmeldelsen leveres. En svensk utredning bekrefter samme tenkning: 

”Flere äktörer anser det första förhöret inte skall hållas i direkt anslutning till övergreppet 

eftersom offret fortfarande kan befinna sig i chocktillstånd och inte ennu fått det behövliga 

stödet” (Justitiedepartementet, 2005).  

Narrativen til Mishell viser at avhør av utsatte i sjokk kan føre til en retraumatisering. 

Andre studier finner også at utsatte kan oppleve møtet med politiet som traumatiserende 

(Campbell, 2008). Utsatte som har opplevd seksuelle overgrep er svært sårbare. Det å snakke 

med helsepersonell eller politi er derfor vanskelig. En studie som har intervjuet både utsatte 

og politi og helsepersonell i forbindelse med anmeldelse av voldtekt fant at de utsatte 

opplevde situasjonen som mer ubehagelig enn politi og helsepersonell trodde de opplevde 

(Campbell, 2005). 

 

 

Hvorfor anmeldes seksuelle overgrep?   
 
Mine funn viser at de utsatte som anmelder har en klar mening med denne handlingen.  

De ønsker å oppnå noe bestemt, enten et oppgjør med overgriper eller å ivareta egen 

selvrespekt. Andre studier forklarer anmeldelse av seksuelle overgrep med andre forhold: 

fremmede overgripere blir i større grad anmeldt (Pino & Meier, 1999), alvorlige overgrep 

med skader og bruk av vold blir i større grad anmeldt (Mont, Miller, & Myhr, 2003), overgrep 

som skjer utendørs og ved bruk av våpen blir i større grad anmeldt (Clay-Warner & 

McMahon-Howard, 2009). Disse funn kan tyde på at tydelige overgrep anmeldes oftere i 

andre studier. Denne studien viser imidlertid at utsatte som opplever overfallsvoldtekt, er i tvil 

om hva de har opplevd, noe som medvirker til at de verken søker hjelp eller anmelder 

forholdet. Dette er et eksempel på at tydelige overgrep ikke alltid anmeldes.  



 222 
 

Mine funn viser at ikke anmeldere mangler en mening med å anmelde. Det er også 

kjent kunnskap: ”Hvis straffeforfølgingen motarbeider andre interesser hos fornærmede (enn 

de konkret krenkede), som hun anser som minst like beskyttelsesverdige, blir systemet 

meningsløst fra fornærmedes synspunkt. Hvis en tar med den ene hånden og gir med den 

andre, blir nettoresultatet negativt” (Robberstad, 1999, p. 221). Robberstad setter søkelyset på 

myndighetens håndtering av anmeldelse av seksuelle overgrepssaker. I mine funn rettes det 

kritikk mot to forhold: det ene er politiets lange saksbehandlingstid. Det andre er at det tillates 

at overgripers advokat kan manipulere med opplysninger hentet fra utsattes liv. Andre studier 

fant at de utsatte lar være å anmelde for å beskytte seg selv mot ytterligere krenkelse fra det 

offentlige (Campbell, 2008; Jones, Alexander, Wynn, Rossman, & Dunnuck, 2009; Patterson, 

Greeson, & Campbell, 2009), jeg fant ikke dette i denne studien.  

 I denne undersøkelsen er en typisk anmelder en person som er ung, ugift og ikke i 

arbeid, med lav inntekt. Dette funnet skiller seg fra andre studier som viser at anmeldere er 

oftere gift og har høyere utdanning enn ikke anmeldere (Clay-Warner & McMahon-Howard, 

2009), og at de er i arbeid (Jones, et al., 2009). En forklaring som denne avhandling gir på 

denne forskjellen er at unge utsatte (her definert som de som er yngre enn 18 år når de 

anmelder), ikke er forberedt på hva det innebærer å anmelde seksuelle overgrep. De er verken 

forberedt på hva et politiavhør innebærer eller hvilke reaksjoner som kan oppstå i samfunnet 

når overgrep blir kjent. Dette betyr at de har færre motforestillinger mot å anmelde.  

Denne avhandling viser at utsatte velger å ikke anmelde seksuelle overgrep for å 

beskytte seg selv og sin familie mot de konsekvenser en slik anmeldelse kan innebære. De 

utsatte viser i intervjuene at de har et bevisst og reflektert forhold til valget om å anmelde 

eller ikke. De ønsker verken å påføre seg selv eller andre unødige belastninger. At det å 

anmelde seksuelle overgrep kan være så belastende at personer av den grunn velger å la være 

er kjent kunnskap (Regjeringens-handlingsplan, 1999; WHO, 2002). I regjeringens 

handlingsplan antar en at følgende forhold er avgjørende for om overgrep blir anmeldt eller 

ikke: 1) overgrepets alvorlighetsgrad, 2) hvor krenkende handlingen er blitt opplevd, og 3) 

hvor belastende eller nyttig den misbrukte personen opplever det å anmelde forholdet til 

politiet (Regjeringens-handlingsplan, 1999). I denne avhandling ble de to første punktene ikke 

bekreftet. Det siste punktet, som handler om nytteverdi av å anmelde, ble bekreftet i denne 

studien. 

Det som avgjør hvorvidt seksuelle overgrep blir anmeldt eller ikke er de forhold som 

viser til hva de utsatte kan oppnå eller risikere dersom de anmelder. De som mangler bevis, 



 223 
 

mangler navn på overgriper, har en død overgriper eller forventer at saken henlegges, 

anmelder ikke.  Dette funnet fant jeg ikke i andre studier.  

Jeg fant videre i min egen studie at 36 prosent var redd for å ikke bli trodd og 34 

prosent var redd for hva som kunne skje med dem dersom de anmeldte. Dette funnet fant jeg 

også i andre studier. Her var ordlyden litt annerledes: de utsatte anmelder ikke av frykt for å 

ikke bli trodd og av frykt for at de skal bli dårlig behandlet gjennom anmeldelsesprosessen 

(Jones, et al., 2009; Patterson, et al., 2009; WHO, 2002). En annen grunn til at utsatte ikke 

anmelder er at de utsatte opplever overgrep som ikke samsvarer med et klassisk overgrep 

(Jones, et al., 2009). I min studie har jeg vist at utsatte som opplever slike overgrep går inn i 

en periode med unngåelse, fordi de ikke forstod at de ble seksuelt misbrukt. De anmelder 

derfor ikke overgrepene.    

En amerikansk studie som har sett på hvorfor personer anmelder eller lar være å 

anmelde seksuelle overgrep fant at det var få forskjeller mellom anmelder og ikke anmelder 

(Jones, et al., 2009). Jones med flere undersøkte 20 ulike variabler for å se om det var 

forskjell mellom anmelder og ikke anmelder. De fant at 3 variabler skilte anmelder fra ikke 

anmeldere: 1) 66 prosent av ikke anmeldere og 9 prosent av anmeldere ønsket ikke at 

overgriper skulle gå i fengsel, 51 prosent av ikke anmeldere og 15 prosent av anmeldere var 

redd for at politiet skulle klandre dem for hendelsen, og 3) 53 prosent av ikke anmeldere og 

23 prosent av anmeldere sa at de kjente overgriper. Jones med flere sin studie skiller seg fra 

min egen ved at jeg har spurt anmelder og ikke anmelder om ulike forhold, mens de har spurt 

dem om samme forhold. En samlet oversikt over mine resultat er presentert i vedlegg 3. Når 

jeg sammenligner mine funn med deres funn finner jeg følgende:  

♦ Anmeldere: jeg fant at 70 prosent ikke ønsker at overgriper skal få sin straff. 

Jones med flere fant 9 prosent som svarer dette.   

♦ Ikke anmeldere: Jeg fant at 34 prosent var redd for hva som kan skje med dem 

dersom de anmelder. Jones med flere fant her 61 prosent som svarer dette. 

♦ Ikke anmeldere: Jeg fant at 36 prosent var redd for å ikke bli trodd. Jones med 

flere fant her 49 prosent.  

♦ Ikke anmeldere: Jeg fant at 42 prosent sa at de mangler bevis, Jones med flere 

fant at 63 prosent svarte at det ville bli hans ord mot deres.  

 

Når jeg sammenligner mine funn med andre studier (Campbell, 2008; Jones, et al., 

2009; Patterson, et al., 2009) er mine informanter mindre redd for krenkelse fra norske 
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myndigheter. Mine informanter er mer redd for ubehag og konflikter knyttet til møtet med 

overgriper og med eget nettverk.  

Denne avhandling gir kunnskap om hvilke personlige fordeler og helsegevinster 

utsatte kan ha av å anmelde seksuelle overgrep. Dette er en ny og viktig innfallsvinkel til 

tema. Ofte er det problemene en anmeldelse kan medføre og ikke mulighetene en anmeldelse 

kan gi som blir debattert. Denne studien viser at det å anmelde overgrep både kan øke og 

svekke utsattes helse. Jeg har kun funnet to andre kilder som behandler anmeldelse og helse i 

samme studie (Campbell, 2008; Quas, et al., 2005). Ingen av disse er direkte sammenlignbare 

med denne studien.  

Campbells studie er en litteraturstudie. Den har fokus på ulemper med å anmelde. Hun 

sier:”rape survivors indicated that as a result of their contact with legal system personell they 

felt bad about themselves (87 prosent), depressed (71 prosent), violated (89 prosent) 

distrustful to others (53 prosent) and reluctant to seek further help” (Campbell, 2008, p. 705). 

I min studie finner jeg at både anmeldere og ikke anmeldere har dårlig helse. Ingen 

informanter har fortalt at de etter anmeldelse ble voldelig, mistroisk eller motvillig til å søke 

hjelp. I kvantitativ studie ble disse forholdene ikke målt. Det denne avhandling viser er at 

flere utsatte sa at de mistet tillit til politiet, som følge av at politiet henla deres sak.  

Mine funn viser til flere ulemper med å anmelde overgrep. Flere utsatte sier at de ble 

så slitne av å vente i perioden mellom anmeldelse og påtale/rettssak. En slik tretthet er også 

beskrevet i andre kilder (Justitiedepartementet, 2005). En annen ulempe med å anmelde er de 

reaksjoner som kan oppstå i nettverket når overgrep blir kjent. Denne studien viser at 

informanter opplever seg stigmatisert som et overgrepsoffer, noe som medvirker til at møter 

med andre personer blir vanskelige. En review studie tilbake til 1985 forsøkte å forstå 

traumatiske virkninger av seksuelle overgrep. Her er stigmatisering et av fire traumeskapende 

forhold ved seksuelle overgrep. De andre er avmakt, svik og traumatisk seksualisering 

(Finkelhor & Browne, 1985). Stigmatiseringen blir her beskrevet slik at de utsatte påføres 

skyld, skam, og blir behandlet som en avviker i møtet med andre. Denne beskrivelsen 

samsvarer med funn i denne avhandlingen.  

En annen studie knytter sammen stigmatisering med utsattes identitet (Phillips & 

Daniluk, 2004). Denne studien fant at utsattes identitet går gjennom tre stadier: offer, 

overlever (survivor) og vanlig person. I starten på terapi ser den utsatte på seg selv som et 

offer. Gjennom erkjennelse endres synet på seg selv fra offer til survivor. Endringen er viktig 

for de utsatte. Etter hvert ble identiteten survivor en begrensning, og de velger vanlige 

kjennetegn for å beskrive sin identitet: jeg er en kvinne, jeg er en artist. Ved støttesentrene 
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mot seksuelle overgrep er denne tenkningen integrert. Her er begrepet incestoffer erstattet 

med begrepet utsatt, fordi dette begrepet rommer mulighet for vekst og endring (Gjertsen & 

Eide, 2009).   

En tredje ulempe er at en anmeldelse av seksuelle overgrep kan medvirke til ny 

traumatisering. Det er kjent kunnskap at det å anmelde kan være så belastende at personer av 

den grunn velger å ikke anmelde (Regjeringens-handlingsplan, 1999; WHO, 2002). Utsatte 

kan risikere å ikke bli trodd, å bli klandret for overgrepet og nektet hjelp, og at møtet med 

offentlige hjelpere kan øke deres skyld, skam og avmakt (Campbell, 2008). Og at de av den 

grunn velger å ikke anmelde. Utsatte lar også være å anmelde fordi de beskytter seg mot 

ytterligere stress, og mot en eventuell ny krenkelse fra møte med profesjonelle hjelpere 

(Patterson, et al., 2009).  

Denne avhandling fant også at utsatte beskytter seg selv ved å la være å anmelde, men 

med andre begrunnelser. De beskytter seg mot å bli stigmatisert som et overgrepsoffer, mot at 

familiekonflikter skal oppstå og mot at etablerte relasjoner skal bli ødelagt.  

Den andre studien som har sett på forholdet mellom anmeldelse av seksuelle overgrep 

og helse er en longitudinell studie over 12 år hvor man har undersøkt erfaringer fra å anmelde 

seksuelle overgrep (Quas, et al., 2005). I denne studien fulgte de 174 barn som vitnet i egen 

seksuelle overgrepssak. Barn som vitnet gjentatte ganger i alvorlige saker, og barn som vitnet 

i saker hvor overgriper fikk en mild dom, opplevde dårligere mental helse (ibid). Quas med 

flere sin studie setter fokus på belastningen med å vitne i en rettssak.  

At det er belastende å delta i en rettssak var et funn jeg også fant i min studie. Men 

siden min studie bygger på voksne informanter, og ikke barn, samt at den bygger på et lavt 

antall deltakere som har vitnet i en rettssak er ikke funnene sammenlignbare.  

Det var viktig at de fikk et oppgjør med overgriper gjennom en rettssak, fordi dette 

oppgjøret medvirket til at de fikk erkjent overgrepet på en dypere måte. En av fordelene med 

å anmelde seksuelle overgrep er derfor at denne handlingen øker utsattes erkjennelse. Jeg har 

ikke funnet dette resultatet bekreftet i andre studier.  

I denne avhandlingen opplevde anmeldere frihet fra avmakts- og offerrollen og frihet 

fra senskader. Dette gav dem større frihet i forhold til hverdagens valg. Offerrollen er på 

mange måter en motpol til selvstendighet og empowerment. Dette funnet er bekreftet i andre 

studier. Warner og Feltey (1999) sier at et ved å fortelle om overgrep foretar den utsatte en 

endring som medfører at en må velge mellom egne verdier og krav fra andre mennesker. Det 

viktigste med dette valget er at: ”the process enables the individual to move away from the 

status of victim to that of survivor, and therefore become agent of her or his own life and 



 226 
 

definer of reality” (Warner & Feltey, 1999, p. 163). En annen fordel ved å anmelde er at 

denne handlingen gav de utsatte styrke. De angrer ikke at de anmeldte selv om det å anmelde 

ble en påkjenning. Andre studier har tilsvarende funn. De utsatte opplevde seg styrket av 

anmeldelsesprosessen, og ingen angret dette valget (J. L. Herman, 2005).  

 

Denne studien viser at de fleste er fornøyd med måten de ble møtt av politiet når 

anmeldelse leveres. Andre studier finner at også de utsatte er fornøyd med møtet med politiet 

(Frazier & Haney, 1996). Denne studien viser videre at de utsatte er mindre fornøyd med 

kontakten med politiet etterpå, politiets etterforskning og informasjon etter at avhørene var 

avsluttet. Kan kritikken som reises mot at politiet bruker lang tid og til tider utfører en 

mangelfull etterforskning skyldes ikke at politiet ikke tar sitt arbeid alvorlig?  

 Sett fra politiets ståsted kan etterforskning av seksuelle overgrepssaker være et 

ressursspørsmål. 16 desember 2010 gikk politiets fellesforbund ut med en melding om at de i 

Oslo hadde 100 saker som ikke var satt ut til etterforskning på grunn av manglende kapasitet 

(Tveit, Tombre, & Bolstad, 2010). De forteller videre at sakene ville bli grundig etterforsket, 

men dette kunne ta noe lengre tid og at sedelighetssaker ble ikke henlagt på grunn av 

manglende kapasitet. Politiet har også i den senere tid produsert flere rapporter og rundskriv 

(Parnemann, et al., 2009; Riksadvokaten, 2008; Sætre & Grytdal, 2011) som gir dem et 

grunnlag for å kvalitetssikre eget arbeid. Det er derfor ikke grunnlag for å kritisere politiet for 

at de ikke tar sitt arbeid alvorlig.  

Kanskje blir det rettet kritikk mot politiet fordi vi søker et samfunn som alltid er trygt.  

Per Fugelli kaller en slik tenkning for 0-visjon. 0-visjon er et samfunn som søker etter et liv 

fritt for feil og farer, og som tror at dette er mulig å oppnå gjennom programmering og nok 

ressurser (Fugelli, 2006). Men er dette egentlig mulig?  

I den senere tid har det vært en debatt i Oslo i forhold til overgrepsvoldtekter. 

Regjeringen er blitt kritisert i media fordi de ikke har gjort nok for å forebygge slike 

hendelser. Regjerningen svarer på kritikken og viser til tidligere gjennomførte tiltak, samtidig 

som de lover økt bekjempelse av voldtekt. De tiltak regjerningen har iversatt i etterkant av 

Voldtektsutvalgets rapport i 2009 er at de har etablert et særskilt etterforskningsorgan for 

voldtekt (Storberget, 2011). Dette utvalget som er bestående av 12 medlemmer får tilført flere 

stillinger i 2012 for å sikre økt kvalitet på etterforskningen og raskere oppklaring av 

voldtektssaker ute i politidistriktene. Knut Storberget, tidligere justisminister i Norge, mener 

vi bør ha en nullvisjon for voldtekt. Dersom vi som samfunn skal lykkes med et slikt mål er 

det flere aktører enn politiet som må involveres.  
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Et tema som omtales i forbindelse med anmeldelse av seksuelle overgrepssaker er 

utsattes sårbarhet. Min studie viser at de utsatte både i perioden med unngåelse og erkjennelse 

har nedsatt helse, og av den grunn er økt sårbare. Vi kan anta at uansett hvem sårbare personer 

snakker med om seksuelle traumer, det være seg politi, helsepersonell eller en venn, kan slike 

samtaler være belastende og de utsatte kan risikere å kjenne på skam. Utgangspunktet ved 

anmeldelse av seksuelle overgrep er derfor at de utsatte kan risikerer å oppleve skam. Skam er 

en følelse som oppstår i en situasjon hvor en opplever seg underlegen (Wheeler, 1996/2008), 

og i møte med politiet kan også personer som ikke har opplevd seksuelle overgrep føle seg 

underlegne, fordi politiet som institusjon er en autoritet. Dette innebærer at en anmeldelse av 

seksuelle overgrep ikke bare handler om de faktiske forhold knyttet til overgrepet, men at 

politiet også må forholde seg til utsattes sårbarhet og skam. For å møte slike forhold på en god 

måte trenger politiet opplæring. Dette er regjeringen oppmerksom på, og de har ansett lokale 

koordinatorer med ansvar for seksuelle overgrep i alle politidistrikt (Storberget, 2011).  

Denne studien viser at det å anmelde blir erfart som en god erfaring. Samtidig viser 

studien at det å anmelde kan gi flere ulemper. Dilemma for de utsatte er at de på forhånd ikke 

kan vite hvorvidt det å anmelde vil gi dem økt frihet eller påføre dem et nytt traume. 

Erfaringene til de som har anmeldt er at dette var en rett handling å gjøre, selv om den 

medførte nye belastninger. Dette kan skyldes at ved å anmelde får den utsatte sagt fra at det 

som skjedde var et overgrep, og de får plassert ansvar for hendelsen vekk fra seg selv. Men 

siden en anmeldelse kan medføre ubehagelige konsekvenser bør den utsatte selv velge om 

overgrepet skal anmeldes eller ikke. Det er etisk galt å påføre sårbare mennesker nye 

belastninger. Dette er et prisnipp som er svært strengt i forhold til forskning nedfelt i 

Helsinkideklarasjonen (Forskningsetiske-komiteer, 2010).  

Selv om flere utsatte i denne studien opplevde det å anmelde som en dårlig erfaring, 

sier de fleste utsatte at det å anmelde var en riktig handling. Også flere av de som fikk sin sak 

henlagt var glad de hadde anmeldt. En forklaring til dette som denne studien gir er at de 

utsatte som anmelder opplevde økt selvrespekt og frihet. Dette funnet er bekreftet hos andre 

(J. L. Herman, 2005).  
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Er det forskjeller mellom anmelder og ikke anmelder som kan forklare 
hvorfor seksuelle overgrep blir anmeldt eller ikke? 

 

I den kvantitative studien fant jeg få forskjeller mellom anmelder og ikke anmelder når 

det gjelder forhold knyttet til selve overgrepet. Jeg fant ingen forskjell mellom anmelder og 

ikke anmelder i forhold til utsattes alder ved første overgrep, alder ved siste overgrep, antall 

overgrep og alvorlighet ved overgrep. Alvorlighet ble målt i samsvar med juridiske 

benevnelser på overgrep. Dette er interessant fordi kvalitative funn viser at utsattes reaksjon 

på overgrepshendelsen, som skyld, skam, avmakt, skjule, glemme og ugyldiggjøre det som 

har skjedd, medvirker til at overgrep ikke blir anmeldt. Det ser derfor ut som at det er utsattes 

reaksjoner på overgrep, og ikke de konkrete overgrepshandlinger som påvirker valget om å 

anmelde eller ikke. At det ikke er forskjell mellom anmelder og ikke anmelder knyttet til type 

overgrep er også bekreftet i en annen studie (Jones, et al., 2009). Men i motsetning til denne 

avhandlingen fant Jones med flere at det var forhold som bruk av alkohol og det at det var gått 

lang tid fra overgrep til de vurderte å anmelde, som gjorde at de ikke anmeldte.   

 I den kvalitative studien fant jeg flere forskjeller mellom anmelder og ikke anmelder. 

En av disse var meningen med å anmelde. De utsatte som har en mening med å anmelde, de 

som har noe de ønsker å oppnå med å anmelde, de anmelder. De utsatte som ser flere ulemper 

enn fordeler med å anmelde, de anmelder ikke.  

En annen forskjell var hvordan de utsatte tenker om hva de kan oppnå. Utsatte som 

tenker de kan få overgriper til å innrømme overgrep ved å anmelde, anmelder. Utsatte som 

tenker at overgriper ikke innrømmer skyld selv om de anmelder, anmelder ikke. De utsatte var 

i dette spørsmålet kanskje påvirket av tidligere erfaringer: anmeldere fortalte narrativ om 

hendelser hvor personer hadde innrømmet skyld, ikke anmeldere fortalte ingen slike narrativ.  

Opplevelsen av sosial støtte var også ulik mellom anmelder og ikke anmelder. Flere 

ikke anmeldere begrunnet valget om å ikke anmelde med at de var trodd og at de hadde fått 

sine overgrep gyldiggjort i nettverket. De trengte av den grunn ikke å anmelde overgrepet. 

Dette skiller dem fra anmeldere som hadde en overgriper som var en del av nettverket, og 

som opplevde liten støtte fra egen familien. Noen av disse anmeldte for å få en rettslig 

bekreftelse på at de hadde opplevd seksuelle overgrep.  

 Denne studien viser at flere forhold er avgjørende for hvorvidt overgrep blir anmeldt 

eller ikke når overgrepet skjer:  
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1) hvorvidt de utsatte går inn i en lengre periode med unngåelse eller ikke: utsatte i 

perioden med unngåelse anmelder ikke overgrep, dette kan ha sammenheng som 

reaksjoner etter traumet som skyld, skam, avmakt og hjelpeløshet.  

2) hvilken mening den utsatte har knyttet til det å anmelde: de som mangler en mening 

anmelder ikke, de som har noe de ønsker å oppnå anmelder 

3) hvilken sosial støtte og gyldiggjøringen av overgrepet de utsatte opplever: noen av 

de som har fått overgrepet gyldiggjort i nettverket anmelder ikke 

4) om de utsatte har tatt et oppgjør med seksuelle overgrep/overgriper: de som har tatt 

et slikt oppgjør anmelder ikke 

5) frykt for konsekvenser av en anmeldelse: de som frykter negative konsekvenser fra 

nettverket i form av familiekonflikter eller stigmatisering anmelder ikke 

 6) behovet for å endre sin livshistorie: de som ønsker at andre skal få vite hva som har 

skjedd anmelder 

7) behov for økt selvrespekt: de som ønsker å fremstå som troverdige anmelder 

8) behov for å ”stå opp” for seg selv: de som ønsker økt selvrespekt anmelder 

9) behov for å plassere ansvar for overgrepet på overgriper: de som ønsker å plassere 

skyld for overgrepet på overgriper anmelder 

10) behov for å bli ferdig med overgrep: de som ønsker å sette sluttstrek for 

erkjennelse av overgrep anmelder.  
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Anmeldelse av seksuelle overgrep og helse 
 
 I denne avhandling ser jeg på forholdet mellom helse og anmeldelse av seksuelle 

overgrep. For å tydeliggjøre helseperspektivet vil jeg i dette kapittel se på to forhold: 1) 

hvilken kunnskap Antonovsky`s teori om helse tilfører avhandlingens funn, og 2) hvilke 

forhold påvirker helse hos utsatte som er i en anmeldelsesprosess.   

 

 

Hvilken kunnskap tilfører Antonovsky`s teori om helse avhandlingens 
funn?  

 
Kjernebegrepet i Antonovsky`s teori om salutogenese er opplevelse av sammenheng. 

Dette er en grunnholdning mennesker møter hverdagens krav og utfordringer med, en 

drivkraft: ”It is a driving force for life” (Lindström & Eriksson, 2010). Den styrer både 

hvordan vi tenker og hvordan vi handler. Resultater i denne avhandling viser at seksuelle 

overgrep er en hendelse som reduserer de utsattes opplevelse av sammenheng. Flere forhold 

kan medvirke til dette: 1) de utsatte forstår at det som skjer er galt, men tenker at det er de 

som har gjort noe galt, 2) relasjon til foreldre er preget av utrygghet og lite kontakt, 3) de 

utsatte forsøker å skjule for andre det som har skjedd, 4) overgripers bruk av manipulasjon og 

ikke vold, 5) utsatte er ung, umoden og mangler livserfaring, 6) overgriper later som om det 

som skjer er normalt og 7) manglende forståelsesrammer om hva seksuelle overgrep er. Disse 

hendelsene til sammen medvirker til at de utsatte ikke forstod ikke at hendelsen de opplevde 

var et seksuelt overgrep. De visste derfor heller ikke hvordan de skulle håndtere situasjonen, 

og var av den grunn i en situasjon med lav meningsfullhet. Avhandlingen viser at unngåelse 

av seksuelle overgrep blir en ubevisst drivkraft som kan vedvare i mer enn 30 år. Dette er en 

ny forståelsesramme for å forstå reaksjoner etter traumer.  

 Antonovsky`s mener at de krav og utfordringer vi møter i hverdagen både svekker og 

styrker oss. Samme type hendelse kan derfor gi noen personer økt helse, mens andre kan 

oppleve svekket helse. Antonovsky`s teori gir rom for at noe kan være både-og. Dette 

perspektivet var nyttig fordi funnene viste at flere forhold kunne medvirke både til god og 

dårlig helse. De viktigste er: 1) å fortelle andre om overgrep, 2) nettverkets reaksjoner på 

anmeldelse av overgrep, 3) møtet med politiet, 4) møtet med terapeuter/helsepersonell, og 5) 

utsattes reaksjoner på henleggelse av saken. De fire første punktene handler om relasjonelle 

forhold. Disse viser at det er personavhengig, og derfor kan være tilfeldig, hvorvidt det å 
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avsløre eller anmelde seksuelle overgrep blir en god eller dårlig erfaring. Denne kunnskapen  

gir oss en ny forståelsesramme om seksuelle overgrep: andres reaksjoner på avsløringer eller 

anmeldelse av seksuelle overgrep påvirker utsatte helse. Siden Antonovsky`s teori legger til 

grunn en helhetlig tenkning var det naturlig å også inkludere nettverket, i tillegg til 

helsepersonell og politiet når jeg så på hvilke forhold som påvirker utsattes helse.  

De utsatte hadde i perioden med unngåelse dårlig helse. Senskader etter overgrepene 

dominerte deres hverdag. Antonovsky`s teori var nyttig fordi den gav meg et nytt perspektiv 

til å se på hva som påvirket utsattes helse ved bruk av begrepene begripelighet, håndterbarhet 

og meningsfullhet. Fokus på utsattes opplevelse av sammenheng ble både en riktig og en 

mangelfull beskrivelse av utsattes situasjon. Riktig fordi det å oppleve seksuelle var en 

hendelse som førte til en situasjon med svekket begripelighet, håndterbarhet og 

meningsfullhet. Den var mangelfull fordi denne forståelsesrammen ikke forklarer i dybden 

hva som skjer. Det ble derfor nødvendig å supplere med andre teorier som viste hvordan 

fysiologiske forhold kan medvirke til unngåelse (Courtis & Ford, 2009b; van der Kolk, 

McFarlane, & Weisaeth, 1996/2007; Levine, 1997, 2010; Porges, 2011), og 

forståelsesrammer som forklarer erkjennelse som en kroppslig prosess (Kepner, 1987/2008; 

Levine, 1997, 2010). Teoriene om reaksjoner ved traumer hjalp meg å forstå hva som skjedde 

med utsatte i periodene med unngåelse, angåelse og erkjennelse, og hvordan dette kunne 

påvirke utsattes valg med å anmelde overgrepene.  

Et viktig funn i avhandlingen er at de fleste som har anmeldt overgrepene sa at dette 

var et riktig valg. Jeg fant at det å anmelde seksuelle overgrep styrket de utsattes helse av flere 

grunner: 1) de gjorde en handling som var rett for dem å gjøre, og derved styrket de sin 

selvrespekt, 2) de fikk plassert skyld vekk fra seg selv og over på overgriper, 3) de fikk et 

oppgjør med seksuelle overgrep/overgriper og hadde derfor gjort det de kunne i saken, 4) det 

ble enklere for dem å fortelle åpent om seksuelle overgrep, de ble møtt av andre med større 

troverdighet, 5) de fikk bearbeidet flere forhold knyttet til overgrepet, og fikk derved bedre 

helse og 6) de fikk en naturlig avslutning på perioden med erkjennelse av overgrepene. Ved å 

anmelde kom de utsatte i en posisjon hvor de medvirket til sin egen situasjon. På den måten 

gav dette de utsatte en situasjon med økt meningsfullhet. Anmeldelsen gjorde også at de fikk 

en bredere oversikt over saken. Dette økte erkjennelsen og gav de utsatte en situasjon med økt 

begripelighet. Disse to forholdene gav de utsatte en situasjon som var mer håndterbar, og 

derved økt opplevelse av sammenheng.   

Generelle motstandsressurser er de forhold som gjør livet lettere å leve (Antonovsky, 

2000). Avhandlingen viser at det er flere forhold som medvirker til dette: 1) erkjennelse av 
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seksuelle overgrep, det å forstå, akseptere og forsone seg med sine erfaringer fra overgrep, 2) 

å få sine overgrep gyldiggjort i nettverket, 3) å bli trodd og forstått, 4) ta et oppgjør med 

overgriper eller overgrep i eget liv og 5) en narrativ forståelsesramme, denne hjalp de utsatte 

til å se at deres reaksjoner var normale reaksjoner på traumer. I en medisinsk 

forståelsesramme var dette mer utydelig fordi her kategoriseres reaksjonene som diagnoser. 

Ut fra min kunnskap er ingen av disse forholdene nevnt i litteraturen i fra før som viktige 

ressurser for utsatte personer, noe som kan bety at Antonovsky`s perspektiv hjalp meg til å få 

frem ny kunnskap.  

 

 

Hva påvirker helsen hos utsatte som er i en anmeldelsesprosess? 
 

Anmeldelsesprosessen består av flere faser. Første fasen er perioden fra overgrep skjer 

frem til de utsatte tar valget om de vil anmelde eller ikke. Denne perioden består av fasene 

unngåelse, angåelse og erkjennelse. De to neste fasene er møte med politiet og politiets 

påtalebeslutning. Noen beskriver møtet med politiet som en god erfaring som styrket deres 

helse. Andre beskriver dette møtet som en dårlig erfaring, som gav dem problemer i etterkant. 

De utsatte har også ulike reaksjoner på politiets påtalebeslutning når saken ble henlagt. For 

noen var dette en forventet saksgang, de opplevde en lettelse. For andre utløste henleggelse av 

saken en livskrise, og dårlig helse. Fjerde fasen er utsattes møte med rettsvesenet. Femte fasen 

er erfaringer fra å anmelde seksuelle overgrep. Jeg vil nå kort utdype forholdet mellom de fem 

fasene og helse.   

 

Utsattes helse i perioden fra overgrep skjer til anmeldelse. I denne perioden har de 

utsatte dårlig helse. De forhold som medvirker til unngåelse, er derfor også forhold som 

medvirker til dårlig helse. Avhandlingen viser at følgende prosess skjer hos utsatte som 

opplever seksuelle overgrep: 1) de forstår ikke hva som skjer, de er i en situasjon med lav 

begripelighet, 2) de vet ikke hvordan de skal håndtere situasjonen, de har lav håndterbarhet, 

3) de tror de selv har skyld for at overgrep skjedde og de opplever skam for at overgrep har 

skjedd, de tar ansvar for situasjonen og 4) selv om de har mange problemer, søker de ikke 

hjelp, de går inn i en periode med unngåelse (se modell 6).   
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Modell 6. Unngåelse og helse  

 
Avhandlingen gir flere forklaringer på hvordan unngåelse etableres. En forklaring er 

mangelfulle forståelsesrammer for hva seksuelle overgrep er. Når hendelsen skjedde forstod 

ikke de utsatte at de ble utsatt for overgrep. De manglet forståelsesrammer for å forstå denne 

typen hendelser. Når de utsatte på et senere tidspunkt fikk problemer, forstod de ikke at dette 

kunne være senskader etter det seksuelle overgrepet. Flere søkte hjelp i helsevesenet uten at 

de fikk hjelp til å erkjenne seksuelle overgrep. De forstod derfor ikke at deres helseplager 

kunne være en normal reaksjon på seksuelle overgrep. Mangelfulle forståelsesrammer for 

seksuelle overgrep kan derfor medvirke til lav begripelighet i situasjonen, og derved også til 

dårlig helse hos de utsatte.    

En annen forklaring er at de utsatte tar ansvar for overgrepshendelsen. De utsatte 

tenkte at de selv hadde ansvar for at hendelsen skjedde, fordi noe knyttet til hendelsen skjedde 

frivillig eller fordi de ikke kjempet imot. De frykter også at andre personer kunne 

ansvarliggjøre dem for hendelsen. Denne tenkningen er en etablert forståelsesramme i 

samfunnet og medvirket til at de utsatte ikke forstod at de var utsatte for et overgrep. Utsatte 

som ikke forstod at de var utsatt for seksuelle overgrep søker ingen hjelp for dette. De utsatte 

kom derfor ikke i gang med å bearbeide sitt traume, og ble av den grunn gående i flere år med 

ubearbeidede traumereaksjoner og dårlig helse.  

 En tredje forklaring er at de utsatte forteller ingen om overgrepshendelsen. For å 

beskytte seg selv mot følelser som skyld og skam skjules overgrepet. Dette gjør at de utsatte 

ikke får startet på bearbeide traumet. Overgrepet holdes på denne måten skjult for omverden. 

De utsatte lever videre som om overgrepet ikke har skjedd. Dette kan skape en indre konflikt 

og medvirke til helseproblemer.  

 Perioden med angåelse påvirker også utsattes helse. Hos noen utsatte utløser angåelse 

en livskrise, andre utsatte er i en livskrise når angåelse skjer. Perioden med angåelse beskrives 
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også som vanskelig. Flere utsatte forteller om suicidale tanker og suicid forsøk knyttet til 

denne perioden. Andre utsatte opplever et sammenbrudd, de søker hjelp fordi de ser ingen 

andre muligheter. Samtidig er angåelse et vendepunkt, fordi utsattes helse nå blir bedre. Dette 

skyldes at de utsatte nå forstår hva deres problemer kan ha sammenheng med. Dette gir dem 

en mening, selv om hverdagen fortsatt oppleves vanskelig. Helsen snur fordi de utsatte får økt 

opplevelse av sammenheng.  

 Angåelse er også et vendepunkt i forhold til helse fordi dette er starten på erkjennelse 

av overgrep. Erkjennelse gir ny innsikt om sammenhenger mellom overgrepet(ne) og andre 

hendelser. Når de utsatte forstod at deres reaksjoner kunne være senskader etter seksuelle 

overgrep, ble det mulig å forsone seg med det som var skjedd. Når de får bearbeidet sine 

traumereaksjoner slipper spenninger taket.   

Overgangen fra unngåelse til angåelse og erkjennelse skjedde ofte i samtaler med 

terapeuter. De utsatte trengte hjelp for å forstå at hendelsen de hadde opplevd var et seksuelt 

overgrep. Selv om de utsatte husket hva som hadde skjedd på handlingsnivå, forstod de ikke 

hendelsen som et seksuelt overgrep. De tok ofte skyld for hendelsen på seg selv. En forståelse 

av at en selv har skyld for en hendelse, kommer i motsetning til å forstå en hendelse som 

seksuelle overgrep.  

Terapeutens holdning til utsattes problemer var avgjørende for hvorvidt de utsatte fikk 

hjelp til å gå fra unngåelse til erkjennelse eller ikke. Å bli møtt og forstått på en måte som gav 

mening bidro til økt erkjennelse. Narrativene til Jonas, Sissel, Tina og Alex viser hvordan 

terapeuters forståelsesramme påvirker informantenes forståelse av seg selv og sitt problem. 

Terapeuter forankret i en medisinsk forståelsesramme forstod utsattes helseplager som 

sykdom (diagnoser). Terapeuter forankret i en narrativ forståelsesramme forstod utsattes 

helseplager som en normal reaksjon på noe de hadde opplevd. De utsatte som ble møtt av 

terapeuter med en medisinsk forståelsesramme sa de fikk liten hjelp i forhold til sine 

problemer. De fortalte at deres helseplager vedvarte. De utsatte som ble møtt av terapeuter 

med en narrativ forståelsesramme fikk hjelp til erkjennelse. De fortalte at deres helseplager 

gradvis ble borte etter hvert som erkjennelsen økte.  

Hvorfor var medisinske diagnoser til liten hjelp i forhold til erkjennelse av overgrepet? 

Dette kan forklares med at når de utsatte fikk en forklaring til sine helseplager (en diagnose), 

sluttet de å lete etter andre mulige forklaringer. Den narrative forståelsesrammen derimot, var 

til stor hjelp fordi denne gav de utsatte mulighet til å forstå sine helseplager som normale 

reaksjoner. De utsatte kunne se på seg selv som normale personer, i motsetning til de som fikk 

en diagnose, som per definisjon viser at noe er galt, unormalt.  
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Et annet forhold som medvirket til økt erkjennelse og økt helse var møter hvor de 

utsatte opplevde seg trodd og forstått. Informantene skiller mellom å bli trodd og å bli 

forstått. De opplever seg forstått i de situasjoner hvor den andre viser gjennom handling at de 

tar på alvor det de forteller. Dette oppleves som god støtte. I situasjoner hvor informantene 

forteller om overgrep uten at den andre tar disse opplysningene på alvor, opplevde 

informantene seg ikke forstått. De opplevde at deres overgrep ble ugyldiggjort. Gyldiggjøring 

av utsattes overgrep er også viktig for utsattes erkjennelse og for deres helse. Gyldiggjøring 

oppstår gjennom dialog med andre. Den andres respons på det som fortelles kan øke eller 

redusere gyldiggjøringen av overgrep, og derved øke eller redusere erkjennelsen. Å få sine 

overgrep gyldiggjort handler om å bli tatt på alvor når en forteller om seksuelle overgrep. 

Situasjoner hvor de utsatte opplever seg trodd og forstått, og hvor de opplever at deres 

overgrep blir gyldiggjort kan også redusere utsattes opplevelse av skyld og skam.  

Å ha en overgriper som var en del av nettverket var vanskelig for de utsatte. Disse 

utsatte fikk ikke sine overgrep gyldiggjort i nettverket. De opplevde seg trodd, men ikke 

forstått. Medlemmer av utsattes nettverk kan også oppleve slike situasjoner som vanskelige. 

Selv om de tror på det utsatte forteller om seksuelle overgrep, må de også forholde seg til at 

ingen personer er skyldig i seksuelle overgrep før de er dømt for slike handlinger. Å ha en 

overgriper i samme nettverk påvirket utsattes helse på to måter. En måte var hvorvidt 

overgrepene ble gyldiggjort eller ugyldiggjort  i nettverket. Den andre måten var hvorvidt 

avsløringer om overgrep førte til at det oppstod konflikter i nettverket. Det svekket utsattes 

helse dersom deres overgrep ble ugyldiggjort eller dersom deres nettverk ble splittet som 

følge av at de avslørte eller anmeldte overgrep.  

 Avhandlingen viser at erkjennelse av overgrep gir helse. Erkjennelse handler om å 

forstå sammenhenger mellom hendelser i eget liv. Gjennom erkjennelse fikk informantene 

tilgang til nye forståelsesrammer. Disse gjorde det mulig å forstå seg selv, egne tankerekker, 

følelser, kroppslige reaksjoner og handlingsmønstre på en ny måte. En slik selvinnsikt gjorde 

at de utsatte følte seg helere. Samtidig ble perioden med erkjennelse opplevd som en 

vanskelig tid. De utsatte skulle i denne perioden erkjenne overgrepet og dets konsekvenser, 

noe som innebar å forstå uklare minner, sorg over tapte muligheter, etablering av nye tanker 

og handlingsmønstre. Avhandlingen viser at de som hadde erkjent seksuelle overgrep i mer 

enn 5 år hadde dårlig helse enn en normalbefolkning.  

Et annet forhold som påvirker utsatte helse var å ta et oppgjør med overgriper eller 

seksuelle overgrep i eget liv. Dette var viktig for informantenes selvfølelse og helse. Gjennom 

å et slikt oppgjør ”står” informantene opp for seg selv. De sier i fra både til overgriper og 
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nettverket at det som skjedde var seksuelt misbruk. Det å konfrontere overgriper med hvilke 

konsekvenser overgrepet har hatt for de utsatte, var viktig for erkjennelse og selvfølelse. Det å 

ta et oppgjør hjalp dem ut av en avmaktsposisjon, og gav dem en økt følelse av frihet. Det å ta 

et oppgjør med overgriper gav de utsatte økt helse. Denne kom til uttrykk gjennom en endring 

fra avmakt til makt i eget liv.  

Å si fra om overgrep påvirket de utsattes helse. De som svarte at de hadde fortalt flest 

personer om seksuelle overgrep rapporterte om høyest grad av selvfølelse. Dette funnet er 

interessant fordi det å si fra om seksuelle overgrep kan også være en belastning. Utsatte som 

forteller om overgrep kan risikere belastninger fra nettverket som stigmatisering og konflikter. 

Å si fra om overgrep er et forhold som i samsvar med Antonovsky`s teori både kan styrke og 

svekke utsattes helse.  

 

Hvordan møtet med politiet og politiets påtalebeslutning kan påvirke utsattes 

helse. Avhandlingen viser at møte med politiet både kan styrke og svekke utsattes helse. Flere 

utsatte sa at møtet med politiet økte erkjennelsen. De opplevde seg trodd. Den tvil de hadde 

hatt før de anmeldte ble borte. De opplevde politiet som en støtte, selv om politiet ikke tok 

stilling i saken. Noen politietterforskere håndterte vitneavhør av utsatte på en måte som ble 

svært positiv for de utsatte. De utsatte opplevde da at deres overgrep ble gyldiggjort av 

politiet, og flere utsatte trakk frem møtet med politiet som et positivt vendepunkt i livet. 

Andre utsatte opplevde møtet med politiet som en belastning. Dette var utsatte som var lite 

forberedt på hva et politiavhør innebar og utsatte som ble avhørt før de selv hadde erkjent hva 

som skjedde. Det var flere som sa at det var svært belastende å gå å vente på påtalebeslutning.  

 

Hvordan møtet med retten kan påvirke utsattes helse. Denne avhandling viser at 

de utsatte opplevde rettssak som en nyttig erfaring i forhold til deres helse. Rettssaken var i 

likhet med politiavhøret en situasjon som gav økt erkjennelse av overgrepet. Det å få 

anledning til å si fra hva som skjedde slik utsatte opplevde det, og hvilke konsekvenser 

overgrepet har hatt for utsatte gav en tilfredsstillelse. Men det å ha sin sak oppe i retten førte 

også til noen belastninger. Det var en belastning å gå og vente på rettssak. Det var også 

belastende å få spørsmål fra overgripers advokat, fordi slike spørsmål sådde tvil hos de utsatte 

og medvirket til at de opplevde skyld. Noen ble så sterkt presset fra overgripers advokat slik 

at de fikk en psykisk reaksjon etterpå hvor de brøt sammen. Dette ble opplevd som svært 

ydmykende og vanskelig, som en tilleggsbelastning.   
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Hvordan det å anmelde har påvirket utsattes helse. Avhandlingen viser at det å 

anmelde seksuelle overgrep oppleves bare positivt av noen, mens andre opplever det både 

positivt og negativt. Alle informanter i kvalitativ studie som har anmeldt overgrep sa de var 

glad for at de anmeldte. Også de som opplevde det å anmelde som en sterk belastning. Det å 

anmelde seksuelle overgrep er derfor en hendelse som både kan gi helse og uhelse.  

Det er vanskelig å skille mellom hva som er en positiv effekt av å anmelde fra hva 

som er en positiv effekt av å ha hatt et oppgjør med overgrep uten å blande politiet inn. Det er 

derfor enklere å se på dette som en prosess hvor det å erkjenne overgrep medvirker til behov 

for et oppgjør. Og det å ta et slikt oppgjør medvirker til økt erkjennelse, uavhengig av om 

oppgjøret skjer ved anmeldelse eller ikke. Her er en oppsummering over hvordan 

informantene opplevde at det å ha et oppgjør/anmelde overgrep påvirker helsen: 1) det gir økt 

selvrespekt, 2) det gir større frihet i hverdagen, 3) det gir større troverdighet, 4) en opplever 

seg helere som person, 5) en opplever seg sterkere som person, 6) når en anmelder forsvinner 

tvilen om hendelsen var et overgrep, 7) en kan legge overgrepet ”bak seg” og gå videre i livet 

og 8) en slipper å lure på hva som kunne ha skjedd dersom en hadde anmeldt.  

Det å ha et oppgjør/anmelde seksuelle overgrep styrker også de utsattes opplevelse av 

sammenheng. De fikk en annen drivkraft i livet fordi de fikk økt sin selvrespekt og sin frihet. 

Dette gjorde at de nå tør å gjøre ting de ikke turte tidligere. Friheten kommer derfor til uttrykk 

gjennom vanlige hverdagslige hendelser.  

Det å ta et oppgjør/anmelde overgrepet gav de utsatte økt erkjennelse, noe som 

medvirket til en situasjon med økt begripelighet. De utsatte har også økt meningsfullhet fordi 

det å komme ut av offerrollen. De ser nå bedre hvordan de kan påvirke eget liv. En kan si at 

prosessen fra erkjennelse til oppgjør/anmeldelse for flere var en prosess fra avmakt til makt 

i eget liv.  

Etter oppgjøret/anmeldelsen sitter de utsatte igjen med en ny erfaring: de opplever seg 

sterkere. De har også større selvrespekt. Dette gjør at de tør mer enn de turte før. De opplever 

også en større troverdighet, og det blir av den grunn enklere å snakke med andre om seksuelle 

overgrep. Dette gjør at det blir enklere for de utsatte å fremstå som den de er. Dette igjen 

forsterker opplevelsen av å være en helere person.  

Flere utsatte sa at det å anmelde var et vendepunkt i forhold til helse. De fikk plassert 

skyld vekk fra seg selv, og dette fjernet den tvil og usikkerhet som de hadde før – var det 

virkelig et overgreps om skjedde? Å legge skyldspørsmålet bak seg er nødvendig for at en 

skal klare å legge perioden med erkjennelse bak seg.  
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Det var et punkt hvor de som anmelder skiller lag i forhold til de som tar et oppgjør 

med overgriper privat. De som anmelder klarer bedre å legge perioden med erkjennelse av 

overgrep bak seg fordi de nå vet hva anmeldelsen førte til. For disse ble det å anmelde 

overgrep en form for narrativ med en begynnelse (unngåelse/angåelse), en midtdel 

(erkjennelse/anmelde) og en slutt (henleggelse/rettssak). De utsatte som har et privat oppgjør 

med overgriper klarer ikke på samme måten å legge saken bak seg av to grunner. Den ene 

grunn er at de ikke vet hva de kan oppnå med å anmelde – hva vil da skje? Den andre grunn er 

at når seksuelle overgrepssaker kommer opp i media så kan dette utløse spørsmål som: var det 

var en riktig avgjørelse å ikke anmelde eller ikke, er det samme overgriper, kunne dette vært 

forhindret dersom jeg hadde anmeldt. De som anmelder klarer bedre å legge saken fra seg 

fordi de har gjort det de kunne i saken.    

Økt selvrespekt og frihet er eksempler på økt helse. Per Fugelli mener at dette er et 

viktig aspekt av folkehelsen: ”Det nye folkehelsearbeidet må markedsføre salutogenese, 

gladhelse. Med gladhelse mener jeg at for de friske er helse glede, overskudd, fred og ro” 

(Fugelli, 2006, p. 4). Forhold som økt selvrespekt og økt frihet i hverdagen er aspekter som i 

samsvar med Antonovsky sin teori er knyttet til komponenten meningsfullhet, fordi disse 

faktorene påvirker hvordan personen er involvert i sitt eget liv (Antonovsky, 2000). De er i 

samsvar med hans teori om forhold som medvirker til økt opplevelse av sammenheng fordi 

alle tre dimensjoner påvirker hverandre.   
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Kan vi stole på resultatene i denne avhandling? 
   

Det stilles noen ganger spørsmål om den kunnskap en får fra intervjuer er sann (Kvale, 

1997). Det vil alltid være en mulighet for at både opplysninger samlet inn med spørreskjema 

og gjennom intervjuer kan være falsk. Dette må forskeren kontrollere for i hvert enkelt tilfelle 

(Kvale, 1997). Jeg har ikke funnet motsetninger i materialet som har gjort at jeg har tvilt på 

det som ble fortalt eller rapportert. Jeg er oppmerksom på at de utsatte, som andre er personer 

er i utvikling, og at deres forståelse av sin situasjon i dag kan være endret. Dette betyr at de 

data som var sanne for de utsatte når intervjuene ble foretatt, kan inneholde meninger som 

informantene ikke har i dag.   

 

 

Hvor gyldig er kunnskapen i denne avhandling   
 
 Denne avhandling er resultat av en lang skriveprosess. Den er skrevet om en rekke 

ganger underveis, og skrevet ”helt ferdig” flere ganger. I en tidlig fase funderte jeg på om jeg 

skulle ha anmeldelsesprosess eller helse som fundament for avhandlingen. Begge deler var 

mulig. Jeg begynte å skrive med anmeldelsesprosess som fundament. Men den analyseform 

jeg da valgte gav lite ny kunnskap. Funnene ble en bekreftelse av kunnskap jeg på forhånd 

antok. Jeg skiftet til å la helse være fundamentet. Jeg lot skriveprosessen starte med de 

tydeligste funn: prosessen unngåelse, angåelse og erkjennelse. Dette var ny kunnskap for 

meg, og det var spennende å utforske temaene. Det ble imidlertid vanskelig å sammenligne 

disse funn med kvantitative funn. Jeg hadde i spørreskjema ingen direkte spørsmål om 

prosessen unngåelse, angåelse og erkjennelse.  

 Veien frem mot den avhandling som du nå leser har vært lang. Jeg har i tidligere 

versjoner behandlet kvalitative og kvantitative data hver for seg. Jeg forlot denne måten å 

systematisere funnene på fordi teksten ble for lite sammenhengende. Etterpå valgte jeg å se på 

kvalitative og kvantitative funn samlet gjennom en syntese. Dette var den formen som gjorde 

at avhandlingen helhetlig. Det var på ny spennende å arbeide med et kjent materiale og nye 

perspektiver kom frem. Et eksempel på ny kunnskap som kom frem i denne prosessen er 

tabell 21-22 side 126-127. Denne viser tydelig i hvor mange år de utsatte strever med dårlig 

helse. De som hadde erkjent overgrep i 3-5 år rapporterte om dårligst helse. Denne 

kunnskapen var ny for meg. Den undret meg fordi utsatte i kvalitativt utvalg fortalte at helsen 
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snur til det bedre ved angåelse og erkjennelse. Var det her en motsetning eller fantes det en 

naturlig forklaring? En forklaring på dette spørsmål er diskutert side 244.  

 Validitet handler om de funn som avhandlingen viser er gyldige og generaliserbare 

(Kvale, 1997; Malterud, 2001). Er påstanden om at utsatte går gjennom en prosess som består 

av trinnene unngåelse, angåelse og erkjennelse gyldig? Når en skal validere om funn er 

gyldige finnes det i dag flere måter å argumentere på. Jeg har tidligere vist at vi kan forstå et 

fenomen ulikt avhengig av om vi legger en lineær modell eller en helhetlig modell til grunn 

for vår tenkning (se side 218). I tråd med en helhetlig tenkning vil jeg bruke argumenter fra 

Rothman og Greenland for å begrunne mitt funn om hvordan unngåelse oppstår.  

Rothman og Greenland har som utgangspunkt at årsaken til sykdom eller hendelser i 

de fleste tilfeller er ukjent: ”for biological effects, most and sometimes all of the components 

of a sufficient cause are unknown” (Rothman & Greenland, 2005, p. 144). En årsak består av 

flere komponenter, og at disse komponentene påvirker hverandre innbyrdes (ibid). Deres 

tenkning samsvarer derfor med kvantefysikkens forståelse av sammenhenger, som ble 

presentert side 218. Rothman og Greenland bruker et kakediagram for å forklare sin 

flerforklaringsmodell (se modell 7).  
Modell 7. Flerforklaringsmodell hentet fra Rothman og Greenland, 2005, s 145.  

 
 

Den første ”kaken” består av delene: A-B-C-D-E. Det andre består av delene A-B-F-

G-H. Den tredje består av delene A-C-F-I-J. I en flerforklaringsmodell så må alle delene være 

tilstedet i hver av kakene for at dette skal kalles en årsak. Delene trenger ikke være tilstedet 

samtidig. De ulike delene medvirker til samme situasjon eller årsak. Jeg skal illustrere dette 

med et eksempel.  

Unngåelse av seksuelle overgrep er et sentralt funn fra min egen avhandling. Et 

forhold som gikk igjen i alle narrativ om unngåelse var at de utsatte ikke forstod at deres 

problemer i hverdagen hadde sammenheng med tidligere opplevde seksuelle overgrep. Vi kan 
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i dette eksempelet si at dette er delen A, siden denne delen går igjen i alle de tre 

kakediagrammene. Et annet forhold som medvirket til unngåelse var opplevelsen av skyld. 

Dette gikk igjen  i mange narrativ, men ikke alle. Vi kan kalle denne delen for B. Det tredje 

forholdet som gikk igjen i flere narrativ var skam, vi kaller denne delen for C. De øvrige 

delene som er D-E-F-G-H-I-J kan være deler som D-ung alder, E-lite kontakt med foreldre, F-

at en ikke kjempet imot, G-at en gikk frivillig til sted hvor overgrep skjedde, H-at en ikke 

fortalte noen om hva som skjedde, I-at en tok imot en gave og J-at en ugyldiggjorde 

hendelsen. Hvis vi setter disse delene inn i de tre kakediagrammene får vi tre eksempler på 

årsaksforklaringer til at unngåelse oppstår. Disse er:  

I  Ikke forstå at en opplever overgrep, skyld, skam, ung alder, lite kontakt med foreldre. 

Dette er forhold som samsvarer med Per sin narrativ om unngåelse.   

II Ikke forstå at en opplever overgrep, skyld, ikke kjempet imot, gikk frivillig til sted 

overgrep skjedde, fortalte ingen hva som skjedde. Dette er forhold som samsvarer med 

Mary sin narrativ om unngåelse.  

III Ikke forstå at overgrep skjedde, skam, lite kontakt med foreldre, tok imot gave, 

ugyldiggjorde hendelsen. Dette er forhold som samsvarer med Ruth sin narrativ om 

unngåelse.  

  

Å forstå årsaker til hendelser ved hjelp av en flerforklaringsmodell har flere 

konsekvenser. Når vi legger til grunn premissene at 1) en sykdom eller hendelser kan ha mer 

enn en årsak, og 2) at alle årsaksmekanismer vil samvirke, får vi uendelig mange muligheter 

med årsakskomponenter (Rothman & Greenland, 2005). Det gir oss også uendelig mange 

muligheter til å forebygge en sykdom eller en hendelse. Dersom de identifiserte årsaker 

verken er nødvendig eller tilstrekkelig til å forårsake sykdom, trenger en ikke fjerne en årsak 

helt for å forebygge sykdom : ”If a component that is neither necessary nor sufficient is 

blocked, a substantial amouth of disease may be prevented” (Rothman & Greenland, 2005, p. 

145). Dette betyr at vi kan forebygge en sykdom eller hendelse ved å redusere på en av 

årsakene. Vi kan derfor tenke oss at vi kan forebygge at utsatte går inn i en perioden med 

unngåelse dersom vi øker kunnskapen om normale virkninger av traumer i befolkningen, selv 

om de andre faktorene fortsatt er tilstede.  

En tredje premiss Rothman og Greenland har i sin modell er at årsakskomponentene 

kan ha ulik styrke, de kan ha svak eller sterk effekt (ibid). Vi kan derfor tenke oss at personer 

med stor grad av skam kan bli værende lengre i en periode med unngåelse enn personer med 
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liten grad av skam. Jeg har her vist med en flerforklaringsmodell hvilke forhold som kan 

medvirke til unngåelse hos utsatte.  

Materialet viser at også flere faktorer er tilstedet for å forklare hvorfor seksuelle 

overgrep ikke blir anmeldt. Disse faktorene opptrer alene i noen intervjuer og sammen med 

andre i andre intervjuer. Dette er forhold som unngåelse, erkjennelse, meningen med å 

anmelde, mangle mening med å anmelde, stoppe overgriper, ønsker et oppgjør med mer. Ved 

å bruke en flerforklaringsmodell, istedenfor en lineær modell, åpner en opp for den 

kompleksitet som virkeligheten ofte er preget av. Fordelen er at dette gir et helhetlig bilde. En 

annen fordel er at dersom en finner flere forhold som samvirker som en forklaring, kan dette 

forstås som en styrking av validiteten.  

 

Å bruke både kvalitativ og kvantitativ metode til å undersøke samme problemområde 

er en måte å validere ens resultater (Hunter & Brewer, 2003). Dersom en gjennom bruk av 

ulike metoder kommer frem til samsvar i resultat kan dette være tegn på at funnet er valid. I 

denne avhandling er det stort samsvar mellom kvalitative og kvantitative funn om 

begrunnelser for hvorfor seksuelle overgrep blir anmeldt eller ikke. Dette styrker validiteten 

for disse funnene. 

Men når kvalitative og kvantitative funn ikke samsvarer – hvordan skal da dette 

forstås? Betyr det at funnene ikke er valide? Jeg vil bruke eksempelet om helse fra denne 

studien for å problematisere dette spørsmålet. Kvalitative funn viser at helsen snur mot det 

bedre fra angåelse og erkjennelse starter. Kvantitative funn viser at de som har bearbeidet 

overgrep i mer enn 5 år har bedre helse. Er disse funn en motsetning eller utfyller de 

hverandre? På den ene siden kan dette være en motsetning, men det trenger ikke være det. Vi 

kan forstå funnene bedre dersom vi setter kvalitative og kvantitative funn opp på en tidsakse 

hvor vi legger inn utsattes vendepunkter i forhold til helse (se modell 8).  

Første vendepunkt er ved unngåelse. Gradvis oppstår nye problemer som de utsatte 

ikke forstår hvorfor de har. Livet blir nå vanskeligere enn det var før.  

Andre vendepunkt er ved angåelse. Livet oppleves nå bedre fordi de utsatte forstår mer 

av sine egne reaksjoner, de er i en situasjon med økt begripelighet. Samtidig vil erkjennelsen 

av å være seksuelt misbrukt utløse nye utfordringer og problemer. De utsatte kan derfor 

fortsatt ha dårlig helse, selv om de har bedre helse enn de hadde i perioden med unngåelse. 

Tredje vendepunktet skjer når de utsatte har bearbeidet seksuelle overgrep i mer enn 5 

år (se tabell 21-22 side 126-127). De som har bearbeidet helse i mer enn 5 år har bedre helse 
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enn de som har bearbeidet overgrep i mindre enn 5 år. Disse utsatte har fortsatt dårligere helse 

enn en normalbefolkning (se tabell 11 side 69).    
Modell 8. Vendepunkter i forhold til helse 

God	  helse	  
 
                                       1               2                     3 
         
    
     Før	  overgrep	   	  	  	  	  	  	  Unngåelse	  	   	  	  	  	  	  Angåelse/Erkjennelse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3-‐5	  år	  med	  erkjennelse	  	  
                       
                           
Dårlig	  helse	  	  

 
Forklaring til modellen: den lange streken viser endringer i utsattes helse. Tall med sort fet skrift viser 
vendepunkter:  
1 er det tidspunkt hvor overgrep skjer. De utsatte går da inn i en periode med unngåelse.  
2 er når angåelse skjer. Helsen snur da til det bedre. 
3 er når de utsatte har bearbeidet overgrep i mer enn 5 år. Helsen øker mot god helse fra dette tidspunkt.   
 

Modell 8 viser at helsen snur og blir gradvis bedre for de utsatte fra det tidspunkt hvor 

de erkjenner seksuelle overgrep. Selv om helsen snur, har de utsatte fortsatt dårlig helse. Vi 

ser her at kvalitative og kvantitative funn utfyller hverandre.  

 Det å sammenholde kvalitative og kvantitative funn er en måte en kan validere funn 

på. Dette er en form for indre validitet. Ytre validitet handler om generaliserbarhet. Vil de 

funn som denne avhandling viser bare gjelde for dette utvalg, eller kan vi basert på denne 

undersøkelsen si noe generelt om forholdet mellom utsatte, anmeldelse av seksuelle overgrep 

og helse? 

Utvalget i denne undersøkelsen er i hovedsak basert på utsatte som har oppsøkt 

støttesentre for seksuelle overgrep. Når en skal rekruttere utsatte personer er dette et naturlig 

sted å henvende seg. I forhold til kvantitative funn er det en styrke at 173 personer har svart 

på undersøkelsen fordi dette er høyt nok antall til å gjøre statistiske analyser.  

 Utvalget undersøkelsen bygger på har flere svakheter i forhold til kvantitative data. En 

svakhet er at utvalget ikke er tilfeldig. Det ble ikke godkjent av Regional Etisk Komité (REK 

vest) å ha med et tilfeldig utvalg. En annen svakhet er at det ikke var mulig å si noe om hvor 

mange personer som oppsøkte støttesentre i denne perioden undersøkelsen varte. En kan 

derfor ikke regne ut svarprosent. Utvalget har videre med et lavt antall menn og et lavt antall 

personer som har vært gjennom en rettssak. Dette gjør at det er utført få analyser basert på 

kjønn, og på de som har hatt sin sak oppe i retten.  

Studiegruppens representativitet er beskrevet og sammenlignet både med en 

normalbefolkning og med andre utvalg som er basert på utsatte personer (se fra side 65). Jeg 

viser her at denne studiegruppen avviker fra en normalbefolkning når det gjelder alder, 
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utdanning, yrkesdeltakelse og inntekt. Når denne studiegruppen blir sammenlignet med andre 

utvalg basert på støttegrupper for seksuelle overgrep finner jeg kun mindre forskjeller i 

alderssammensetning, sivilstatus og utdanning.  

Det er en styrke ved det kvalitative utvalget at det er variasjon når det gjelder alder og 

kjønn. Planen var å intervjue mellom 12 – 20 utsatte. 20 personer ble intervjuet. Dette er en 

styrke at fordi mønstre i materialet ble tydelige jo flere intervjuer jeg foretok. En annen styrke 

med det kvalitative utvalget er at en av informantene ble intervjuet tre ganger. Første gang 

etter anmeldelse, andre gang etter første rettssak og tredje gang etter andre rettssak. På denne 

måten fikk jeg følge informantens prosess gjennom rettssystemet. Dette avdekket at 

informantens opplevelse av å anmelde endret seg gjennom denne prosessen. Det var ønskelig 

å følge flere informanter gjennom disse fasene, noe som dessverre ikke lot seg gjøre.  

En svakhet med det kvalitative utvalget er at få personer har hatt sin sak oppe i retten. 

Jeg ønsket å intervjue flere med denne erfaringen, men det lot seg ikke gjøre å finne frem til 

flere informanter. Et forhold som styrker generaliserbarheten av denne studien er at flere 

andre studier har sammenlignbare funn. Jeg har ikke funnet noen studier som har direkte 

motstridende funn.  

Validitet handler om at de fremgangsmåter som er valgt er egnet til å måle det en 

ønsker å måle. De kvalitative intervjuer er innsamlet med få spørsmål i intervjuguide. 

Informantene ble da stilt friere til å fortelle om sine erfaringer i forhold til problemstillingene. 

Ved åpnere intervjuer kan en skape mulighet for opplysninger som er: ”more accurate, 

truthful or trustworthy than structured interwievs” (J. Elliott, 2005, p. 23), noe som styrker 

validiteten.  

Krav om refleksiv holdning er et validitetskrav som gjelder både kvalitativ og 

kvantitativ metode. Refleksiv holdning betyr at forskeren redegjør for de trinn som har ført 

frem til resultatet. ”The perspective of the observer is always limited and determines what can 

be seen” (Malterud, 2001, p. 484). Dette betyr at funnene i avhandlingen alltid vil være 

”farget” av forskerens forståelsesrammer. Analysen er utført av meg alene, men jeg har hatt 

tett kontakt med min veileder som har lest utkast, og på den måten deltatt i analysearbeidet. 

For å styrke avhandlingens refleksivitet har jeg presentert min forforståelse, jeg har presentert 

hvordan kvalitativ metode ble utviklet, jeg har presentert pilotprosjektet og hvordan 

erfaringen fra denne har påvirket studien. I tillegg er mange narrativ fra intervjuene presentert 

som grunnlag for kvalitative funn, noe som gir leseren økt mulighet for å følge 

analyseprosessen, og til selv å gjøre sine vurderinger.    
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 Vurdering av kvalitet handler også om avhandlingens reliabilitet. Reliabilitet for 

kvantitative funn kan deles inn i instrument reliabilitet og forsker reliabilitet (Hunter & 

Brewer, 2003). Spørreskjema som er brukt i denne undersøkelsen bygger dels på 

egenformulerte spørsmål og dels på anerkjente måleinstrumenter. Instrument reliabilitet måles 

med chronbachs alfa. Cronbachs alfa varierer mellom 0-1, og en tilfredsstillende reliabilitet er 

når denne er over 0,70 (Ringdal, 2001). Disse verdier er gjort rede for i vedlegg 2.  

Forsker reliabilitet er ikke mulig å måle statistisk. Spørsmålet er om en annen forsker 

ville fått samme resultat dersom hun/han hadde gjennomført undersøkelsen. Analysen av 

kvantitative data bygger på enkle statistiske målinger som beregning av frekvenser og 

gjennomsnitt og en sammenligning av disse. Det er sannsynlig at en annen forsker som hadde 

fortatt de samme målinger, og ville fått samme resultat.  

Da flere av spørsmålene er egenformulerte ville kanskje en annen forsker stilt andre 

spørsmål. For å øke forsker reliabiliteten ble de egenformulerte spørsmålene drøftet med flere. 

De ble drøftet med utsatte, politi, kolleger og mine veiledere. Statistiske analyser ble utført i 

samarbeid med statistisk veileder.  

 Reliabilitet for kvalitative funn kalles ofte for troverdighet. En måte å sjekke denne på 

er ved å la flere forskere analysere samme materiale. I denne studien har mine veiledere 

deltatt i deler av analysearbeidet. Innenfor kvalitative studier er det vanlig å akseptere at ulike 

forskere kan feste seg ved ulike nyanser når de leser samme tekst, og en er derfor ikke så 

opptatt av at analysen skal være helt repeterbar (Malterud, 2002).  

 Denne studien bygger på mixed methods design. Valideringen av egne funn har pågått 

kontinuerlig. Under hele arbeidet med avhandlingen er ulike mulige forklaringer blitt vurdert 

og sjekket ut. Dette har jeg gjort ved at jeg under skriveprosessen har kontrollert mine funn av 

mønstre opp mot hele intervjuene.  

En pragmatisk validering handler om hvor nyttige funnene er, hvordan funnene har 

praktisk relevans (Kvale, 1997). Kan funn fra denne avhandling være nyttige for andre 

grupper? Jeg mener at teori om unngåelse, angåelse og erkjennelse er kunnskap som kan ha 

relevans for andre som har opplevd traumer.  

 

 

Hvem er avhandlingen nyttig for 

 Avhandlingen er nyttig for personer som har opplevd seksuelle traumer, og særlig 

utsatte som vurderer om de skal anmelde seksuelle overgrep. Den avdekker hvilke områder 
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det er klokt å tenke gjennom før en tar stilling til om en skal anmelde eller ikke. Dette er 

forhold som hva en ønsker å oppnå med anmeldelsen, om dette er mulig å oppnå gjennom en 

anmeldelse og hva en kan oppnå og hva en kan risikere dersom en anmelder.   

Gjennom arbeidet ved denne avhandling har jeg endret fokus fra å tenke på deltakerne 

som utsatte for seksuelle overgrep til personer med reaksjoner på traumer. Avhandlingen er 

derfor nyttig for fagpersoner (helsepersonell, politi, advokater, støttesenteransatte og andre) 

som veileder personer med traumer, og usatte som er usikre på om de skal anmelde eller ikke. 

Avhandlingen viser til flere forhold som det kan være nyttig å ha et avklart forhold til som 

forståelsesrammer om seksuelle overgrep, narrativ versus medisinsk forståelse, hva som 

kjennetegner perioder med unngåelse, angåelse og erkjennelse, forskjellen mellom å bli trodd 

og forstått, betydningen av å gyldiggjøre seksuelle overgrep, hvordan unngå å retraumatisere 

de utsatte.  

Avhandlingen er videre nyttig for forskere. Denne avhandling gir svar på noen 

spørsmål, samtidig som nye problemstillinger reises. Et eksempel er at denne avhandling viser 

at noen utsatte som anmelder seksuelle overgrep opplever møtet med politi og rettsvesen som 

a second rape. Hvor stort dette problemet er, er ikke dokumentert. Dette er viktig å få avklart 

siden norske myndigheter ønsker at seksuelle overgrep blir anmeldt (NOU:4, 2008; 

Sosial/Helsedirektoratet, 2003). Et annet tema denne avhandling tar opp er knyttet til 

perspektivene helhetlig eller lineær tenkning. Hvordan kan vi skape forskning innenfor 

folkehelse av høy kvalitet som har en helhetlig forankring?  

Avhandlingen er også nyttig for myndighetene. Den viser at personer som utsettes for 

seksuelle overgrep har dårlig helse i mange år. Myndigheten kan øke kunnskapen om normale 

reaksjoner på traumer i befolkningen, og på den måten forebygge at utsatte blir gående i 

mange år med helseproblemer i perioden med unngåelse. Økt kunnskap om traumer kan også 

muligens forebygge stigmatisering av utsatte som avslører eller anmelder seksuelle overgrep. 

Økt kunnskap om traumer i befolkningen kan også medvirke til at utsatte i større grad blir 

trodd og forstått, at deres overgrep blir gyldiggjort, noe som øker utsattes erkjennelse og 

helse.  

 Avhandlingen viser at unge utsatte kan oppleve det å anmelde seksuelle overgrep som 

en stor belastning. Myndigheten kan sammen med politi, jurister og dommere finne frem til 

kjøreregler som både ivaretar siktedes rettigheter, samt forebygger at utsatte som anmelder 

overgrep blir utsatte for en ny belastning. Jeg har i avhandlingen vist at behovet for et oppgjør 

oppstår som en del av erkjennelsesprosessen. Myndighetens innsats bør derfor rettes slik at en 

øker erkjennelse av det som er, i denne situasjonen erkjennelse av traumer. Ved å gi utsatte 
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hjelp til å erkjenne seksuelle overgrep gir en de utsatte både hjelp til økt helse og til å avklare 

spørsmålet om anmeldelse.  

Det er i dag etablert flere landsdekkende tiltak for å ivareta utsatte personer for 

seksuelle overgrep. Vi har fem Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og 

selvmordsforebygging (RVTS). Disse er en ressurs for personer som i sitt arbeid møter 

mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller 

selvmordsproblematikk (www.rvts.no). I tillegg finnes det ca 20 støttesentre for seksuelle 

overgrep (SMI-sentre), et senter for seksuelt misbrukte menn (SSMM) og 2 støttesentre for 

voldtektsutsatte (Dixi Ressursentre). Disse stedene er lavterskeltilbud som bygger på en 

grunntanke om hjelp til selvhjelp. ”Selvhjelp ses her på som det å gripe tak i egne ressurser, ta 

ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning man ønsker (Gjertsen & Eide, 2009, p. 28). 

Ved å videreutvikle og styrke de etablerte tilbud kan myndighetene nå ut med økt kunnskap i 

befolkningen om normale reaksjoner etter traumer.  
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Etiske vurderinger 
 
 Utsatte som gruppe har mange helse problemer. Denne avhandling viser at de strever 

med dårlig helse i mange år etter at overgrep har skjedd. Når en forsker på utsatte som gruppe 

bruker en sensitive opplysninger som datagrunnlag. Opplysninger om helse og opplysninger 

om seksuelle forhold er sensitive personopplysninger (Personopplysningsloven, 2001/2009, 

§2.8). Slike opplysninger kan kun brukes dersom de utsatte selv samtykker til dette og 

opplysningen blir brukt på en måte som er av allmenn interesse (§9). I en offentlig utredning 

heter det videre at: ”Det er forventet at nytte for deltakerne og samfunnet må stå i forhold til 

mulig ulempe” (NOU, 2005:1, kap 22.5). Problemstillingen som dette reiser er hvorvidt 

utsatte som gruppe kan og bør delta i forskningsstudier. Bør en la være å forske på slike 

studiegrupper for å beskytte dem mot en mulig retraumatisering? Eller kan det tenkes at 

utsatte kan ha nytte av å delta i slike studier, selv om tema det snakkes om er både vanskelig 

og sensitivt? Jeg vil drøfte denne problemstillingen ut fra to perspektiver. Først diskuteres 

problemstillingen på bakgrunn av en diskusjon jeg hadde med REK vest (Regionale komiteer 

for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, avdeling vest) før studien startet. Deretter 

diskuterer jeg problemstillingen på bakgrunn av de erfaringer jeg har gjort etter å ha 

gjennomført studien.   

 

 

Er det etisk forsvarlig å kontakte utsatte for å spørre om de vil delta i en 
studie? 
 
 Bakgrunn for at dette spørsmålet stilles her er at kontakten med REK vest i forkant av 

studien medvirket til at studiens design ble endret. Opprinnelig var det tenkt at undersøkelsen 

skulle være rettet mot kvinner (ikke menn), og videre kun mot de kvinner som har anmeldt 

seksuelle overgrep (ikke ta med de som ikke har anmeldt). På bakgrunn av kommentarer fra 

REK vest ble designet endret til å omfatte både menn og kvinner, og til å omfatte både de som 

har anmeldt og de som ikke har anmeldt. Denne utvidelsen av studien var nyttig.  

 Jeg har gjennom hele avhandlingen reflektert over de tilbakemeldinger jeg fikk fra 

REK vest på min søknad om å få gjennomføre denne studien. Dette gjaldt i særlig grad et 

spørsmål om hvorvidt det var etisk forsvarlig eller uforsvarlig å ha med et tilfeldig utvalg i 

den kvantitative undersøkelsen. Studien ble godkjent i REK Vest 15.09.2004, sak 4/3833.  
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 I mitt opprinnelige design ønsket jeg å sende ut forespørsel til 200 personer som hadde 

anmeldt seksuelle overgrep og spørre om de kunne tenke seg å delta i studien. Navnet på slike 

personer er unntatt offentlighet. Som forsker har jeg ingen tilgang til navn og adresser til 

personer som har anmeldt overgrep. For at dette skulle la seg gjøre måtte jeg få en avtale med 

politiet, slik at de (og ikke jeg) sendte ut min forespørsel. Dersom de utsatte, etter å ha mottatt 

en forespørsel fra politiet, ønsket å delta i undersøkelsen skulle de kontakte meg for å få 

tilsendt spørreskjema. Jeg møtte ingen motforestillinger til en slik fremgangsmåte hos politiet, 

men fremgangsmåten ble ikke godkjent av REK vest med følgende begrunnelse:   

”Metodene som er valgt for å komme i kontakt med aktuelle deltakere er til dels etisk 
uforsvarlige og en vil kunne stille spørsmål med lovligheten. Komiteen tenker da 
spesielt på at en ønsker å få utlevert Politidirektoratets lister over personer som har 
anmeldt seksuelle overgrep. Det kan være uforsvarlig å kontakte disse, da dette kan 
aktivisere traumer hos personer som har lagt problemet bak seg, og henvendelsen kan 
komme i feil hender, for eksempel til overgriper. Komiteen vil også anta at 
Politidirektoratet ikke har hjemmel til å utlevere listene. Uavhengig av om slik 
hjemmel finnes vil denne etikkomité sterkt frarå nevnte metode”3.  
 

Jeg opplevde at REK vest misforstod min søknad. Det var aldri tenkt at politiet skulle 

utlevere navn. Politiet, ikke jeg, skulle sende ut en brosjyre til 200 personer med informasjon 

om undersøkelsen. Jeg forsøkte å forklare meg bedre i en ny søknad. Svaret som kom var 

følgende:  

”Når det gjelder spørsmålet om å bruke politidirektoratets lister sier du følgende: ”Det 
sendes søknad til politidirektoratet om godkjenning for å sende ut forespørsel til x 
antall personer basert på lister over personer som har anmeldt seksuelle overgrep. 
Dette er vanlig prosedyre for de som ønsker tilgang til politidirektoratets lister. ….” 
Videre ” Jeg har ingen konkret tilgang til slike lister pga taushetsplikt. Men jeg kan få 
indirekte tilgang til slike lister ved å ”kjøpe” denne tjenesten hos politidirektoratet”. 
Her må det utdypes hva en mener. Komiteen synes fortsatt at den ønskede metode er 
etisk uakseptabel og sannsynligvis ikke lovlig heller”4.  

 

 På ny prøvde jeg å forklare hvordan det tilfeldige utvalget er tenkt gjennomført. Jeg 

var i denne perioden i kontakt med politiet. Jeg hadde så langt ikke fått godkjenning hos dem, 

men heller ikke møtt på noen betenkinger knyttet til min forespørsel. Svaret fra REK Vest 

tredje gang saken ble behandlet var endelig:  

”Komiteen mener prosjektleder bagatelliserer risiko for at informasjon kan komme i 
overgripers hender og mulige konsekvenser av dette. Selv om en ikke kan forvente at 
slikt skjer hyppig, kan konsekvensene være svært alvorlige dersom de skjer. Når 
prosjektleder sier at risikoen må vurderes opp mot fordelen seksuelt misbrukte 
personer kan ha av at undersøkelsen gjennomføres, så er dette muligens å overestimere 

                                                
3 Sak 04/3833 datert 28.04.04.  
4 Sak 04/3833. Datert 28.06.04.  
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en evt. nytteverdi av studien. Komiteen mener fortsatt at en ikke aktivt bør ta kontakt 
med de misbrukte. Komiteen vil heller foreslå at en legger ut brosjyre på legekontorer, 
advokatkontorer5, støttesentre osv, og at de som ser annonsene og ønsker å ta kontakt, 
kan gjøre dette6.  

 

 Etter tredje tilbakemeldingen fra REK vest valgte jeg å følge deres anbefaling. Den 

delen av designet som omfattet et tilfeldig utvalg ble lagt bort. Kontakten med 

politidirektoratet ble avsluttet.  

 Jeg har gjennom arbeidet med avhandlingen gjort meg mange tanker knyttet til dette 

spørsmålet. Satt på spissen kan en tolke REK vest sine kommentarer slik at det ikke er mulig 

å ha med et tilfeldig dersom utvalget består av utsatte personer. REK vest sin begrunnelse var 

todelt. Den ene begrunnelsen var at en slik henvendelse kunne være traumatiserende for 

utsatte. Dette er en risiko som aldri skal bagatelliseres. Men det er i denne sammenheng 

passende å stille spørsmål om en slik henvendelse vil være mer traumatiserende enn de brev 

som følger til utsatte fra politi og advokater som følge av anmeldelsen?  

Den andre betenkning REK vest reiser er at en henvendelse til utsatte kan komme i 

hender på en seksuell overgriper. Det er en kjent problemstilling at voldtekt kan skje mellom 

ektefeller. Jeg har ikke funnet noen studier som viser hvor aktuell denne problemstillingen er. 

I min egen studie svarte ingen informanter at de bodde i samme hus som overgriper i dag. 

Men igjen, dersom det er tilfelle at utsatte lever sammen med sin overgriper etter anmeldelse 

av voldtekt, er dette trolig et forhold som er avklart i hjemmet. Jeg tenker at en anmeldelse av 

en voldtekt kan være langt mer truende for en overgriper, enn en henvendelse om å delta i en 

undersøkelse. Et forhold som REK vest ikke tar opp i sin vurdering at kanskje noen utsatte vil 

oppleve det som viktig og riktig at en undersøker forhold knyttet til anmeldelse av seksuelle 

overgrep i Norge.  

Undersøkelsen har gitt meg ny kunnskap om stigmatisering av overgrepsofre. Det er i 

den forbindelse vanskelig for meg å vite hvordan jeg skal forstå REK vest sine vurderinger 

knyttet til denne undersøkelsen. Skal jeg forstå dem som en god ivaretakelse av utsatte eller 

skal jeg forstå dem som uttrykk for den trosforestilling om at utsatte personer er en sårbar 

gruppe som trenger at andre beskytter dem. Dilemma er at begge forklaringer kan være 

riktige. Motivet for REK vest er helt klart å opptre som en beskytter. Men det interessante 

med denne diskusjonen er at de vurderinger REK vest gjør i denne saken både kan virke 

beskyttende og stigmatiserende for den utsatte.  
                                                
5 Jeg trykket opp 250 brosjyrer som ble lagt ut på 25 ulike advokatkontorer spredt over hele landet. Jeg fikk 6 
henvender fra personer basert på disse brosjyrene. 
6 Sak 04/3833, datert 15.09.04.  
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Hvordan kan en forebygge at utsatte som deltar i studier om seksuelle 
overgrep opplever en ny retraumatisering?  
  

Utsatte som studiegruppe er en sårbar gruppe. De har under overgrep opplevd å bli 

traumatisert. Å snakke om sine overgrepserfaringer kan være vanskelig (Esposito, 2005). 

Dersom overgrepet ikke er erkjent og kognitivt prosessert, kan de risikere at samtaler om 

traumet blir en påminnelse som utløser en gjenopplevelse av traumet (Axelsen & Wessel, 

2006). Ved gjenopplevelser blir deler av traumet opplevd på ny, men det bearbeides ikke. 

Slike opplevelser kan være svært ubehagelige, og sette personen ut av funksjon. 

”Gjenopplevelser av traumet kan bli en stadig påminnelse om å oppleve seg svak, skyldig og 

uverdig” (Axelsen & Wessel, 2006, p. 67). Det som utløser en gjenopplevelse kan være noe 

som er direkte knyttet til overgrepet. Men det kan også være noe som ikke har en klar mening 

i forhold til traumet. Slik sett kan en samtale om erfaringer fra å anmelde seksuelle overgrep 

være et forhold som kan utløse gjenopplevelser hos deltakerne.  

 For å redusere risiko for at deltakelse i undersøkelsen skulle medvirke til 

gjenopplevelse av traumet ble følgende forhold vektlagt. Frivillighet - det var viktig at de som 

sa ja til å delta i undersøkelsen selv tok avgjørelsen om å delta. De utsatte er personer som 

kjenner seg selv, og de vet av erfaring hva som vanligvis skjer når de forteller om seksuelle 

overgrep. De vet også hvordan de pleier å håndtere sine reaksjoner. Det var viktig at de utsatte 

deltok frivillig.  

For å ivareta en tenkt situasjon hvor en utsatt fikk det ubehagelig etter å ha deltatt i 

undersøkelsen, ble det gitt tilbud om samtaler i etterkant ved støttesentrene. Jeg fikk ikke 

rapportert om noen deltakere fra støttesentrene som tok imot dette tilbudet. Men en deltaker 

sendte meg en e-mail etter intervjuet. Hun sa følgende:  
Lina sitat 1 

Etter intervjuet sov jeg ikke så helt bra, men nå går det helt greit igjen. Å ta en dukkert i fortiden tar 
mye energi. Nå vil jeg gjerne legge til en reaksjon på en av dine spørsmål. Det var overgrepene selv og 
alle de følgene derav som gjorde meg syk, ikke det å ha anmeldt. Livet er ofte deilig. Nå har jeg min 
frihet tilbake, og kan pleie meg selv når jeg trenger det (sitatet er kortet ned).  

 
Lina blir berørt av å snakke om sine erfaringer fra å anmelde seksuelle overgrep. Dette trigget 

ubehagelige minner hos henne. Vi snakket ikke om hva som skjedde under selve overgrepene. 

Men vi snakket om sviket hun ble utsatt for fra sine foreldre. Lina opplevde både overgrep og 

omsorgssvikt. Selv om det var en belastning å snakke om fortiden, ønsket Lina å delta i 

undersøkelsen. Hun hadde erfart at det var mulig å komme seg ut av den vanskelige perioden 

hun hadde opplevd etter overgrep, og ønsket gjerne å bidra med sine erfaringer dersom dette 

kunne hjelpe andre. På den ene siden ser vi at Lina opplever det belastende å delta i studien, 
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hun sover dårlig natten etterpå. På den andre siden opplever hun det å delta i undersøkelsen 

som så viktig, at hun kontakter meg på e-mail dagen etter.  Det å intervjue utsatte kan derfor 

også ses på som en etisk riktig handling fordi det gir de utsatte anledning til å uttale seg om 

noe vanskelig. Deres erfaringer er viktige. Deres stemme blir båret frem.  

Jon opplevde også at det å snakke om sine overgrepserfaringer i et forskningsintervju 

ble en positiv erfaring. Jon ble intervjuet flere ganger. Han begynner andre intervju på 

følgende måte:  
Jon sitat 8 
Jon:  Det var noe med deg den gangen eh første intervjuet. Det var noe med deg den gangen som gjør at du er 

en av de 10 tryggeste personene i livet mitt.  
Hildur:  ja vel (overrasket) 
Jon:  Og jeg vet at folk som jobber med dette eller har noe med sånne ting å gjøre som relateres til dette er 

ytterst forsiktig. Men det er noe med deg som gjør at jeg noen ganger mer trygg på deg enn alle andre. 
Derfor så, så jeg litt frem til denne dagen, jeg gledet meg. Jeg har opp og ned dager, men jeg hadde selv 
kommet på min ned dag. For det gir meg noe. Eh og det var egentlig informasjon til deg.  
 

Etter kort tid kommer han tilbake til tema:  
(Jeg) tror ikke det har noe med det intervjuet å gjøre, men meg og deg fikk snakket veldig mye på en  
måte i fra start til da, det betyr i fra start til slutt på en måte. Selv om det ikke er slutt. Ehm jeg har ikke 
laget en konklusjon på at det skjedde noe den gangen. Men da fikk vi pratet om alt. Det gjør vi ikke 
normalt sett i timer, for da går en gjerne mer detaljert inn på ting som før var vanskelig. Så bruker vi 
gjerne tid på det. Men det var en helhet den gangen der som jeg erindrer å husker. Hvertfall det at jeg 
har følt meg mye tryggere her, på senteret med alle etterpå den gangen med deg.  

 

 Jon opplever samtalen med meg som en god erfaring. Den narrative rammen som 

intervjuet ble foretatt innenfor gav han mulighet til å konstruere en helhetlig historie. 

Forskerspørsmålet: fortell om perioden fra overgrep skjedde frem til du valgte å anmelde gav 

han frihet til sette erfaringene sammen til en helhet.  Det å konstruere en helhetlig fortelling er 

i seg selv en terapi, selv om rammen og innholdet i forskningsintervjuet ikke var terapi. Som 

psykiatrisk sykepleier var jeg bevist på at min rolle under intervjuene var forskning og ikke 

terapi.  

 Det andre Jon påpeker som gjør vår samtale til en god erfaring er forskerens trygghet i 

situasjonen. Han opplevde vår relasjon som trygg. Dette var viktig. De forhold jeg vektla for 

at relasjonen skulle bli mest mulig trygg var at informanten skulle fortelle om de forhold som 

de ønsket å formidle. Jeg spurte ingen spørsmål om selve overgrepet. Jeg lyttet aktivt til det 

de sa, og stilte både oppklarende og fortolkende spørsmål for å forsikre meg om at jeg forstod 

hva de mente. Samtalen ble en dialog hvor vi sammen skapte innholdet. Jeg viser dette i Jon 

sitat 3 side 128. Her fullfører Jon fullfører en setning som jeg begynner på: ”Slik at det 

oppgjøret med overgriper / det har ikke funnet sted.  
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 En tredje informant Teolaus sier også noe om hvordan han opplevde vår samtale. 

Dette skjer midt i intervjuet, og viser tilbake på starten av intervjuet. Før selve intervjuet 

pratet vi litt sammen. Jeg fortalte om undersøkelsen, og gav anledning til å stille spørsmål. 

Mens vi forbereder intervjuet begynner Teolaus å fortelle noe jeg ønsker å ha på bånd. Jeg 

stopper han.  
Teolaus sitat 5 

Jeg reagerte litt når du innledningsvis nevner at du ville stoppe meg, sånn. Okei nå skal ikke jeg fortelle 
og da blir jeg engstelig. For hvis ikke jeg får fortelle og heller bli spurt mellom tingene. Men det var vel 
det du mente egentlig. Men det var vel det du mente at du egentlig ville gjøre. Det er jo det du har gjort 
nå. Det fikk jo ikke jeg før hos en psykolog. Psykologen sa at nå skal vi snakke om det og det og det. 
Okei, jeg skal snakke om det som han mener jeg skal snakke om, ikke hva jeg har på hjertet. Så da da 
ble det at du satt der bare helt dum og og og og, ja helst gav ingenting i fra meg. Eneste du gav i fra deg 
da innestengthet og og og, det oppfattet han da som psyken.   
 

         Teolaus blir engstelig dersom han ikke selv får bestemme hva han skal fortelle. Han 

sammenligner vårt intervju med samtaler han har hatt med en psykolog. Et av grepene jeg 

gjorde for å gjøre samtalen så skånsom som mulig var at jeg gav deltakerne stor grad av frihet 

til å fortelle det de ønsket å fortelle. Det er trolig denne frihet Teolaus opplever at han fikk i 

samtalen. Ulempen med dette metodiske grepet er at forskningsdata kan sprike i mange 

retninger. Jeg brukte derfor kanskje lengre tid enn jeg ville gjort med et mer strukturert 

intervju, på å konstruere en helhetlig forståelse av mine funn.  

 Teolaus reiser også en annen problemstilling som er viktig når en intervjuer utsatte 

personer. I møte med psykologen opplevde han seg dum og at det var noe galt med han. For å 

unngå å påføre deltakerne skam la jeg vekt på å søke å forstå og støtte deltakernes erfaringer. 

Jeg vektla også å normalisere deres erfaringer. Min holdning var at det er normalt å reagere på 

en unormal hendelse som seksuelle overgrep er. Dette er en normalt med kroppslige 

reaksjoner i en slik situasjon, det er ingen sykdom. Ved å normalisere det som er, forsøkte jeg 

å gi deltakerne støtte i at deres erfaringer er normale.  
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Oppsummering og konklusjon 
 
 Dette kapittel er en oppsummering av avhandlingens funn i forhold til anmeldelse og 

helse. Først gir jeg svar på: 1) hvorfor anmeldes/anmeldes ikke seksuelle overgrep og hvilke 

erfaringer gir det å anmelde, og 2) hva hemmer og fremmer helse hos anmeldere. Deretter 

presenteres en liste over forhold som det er nyttig for anmeldere å ha tenkt gjennom før de 

anmelder. Til slutt kommer en konklusjon.  

Det er både individuelle og kontekstuelle forhold som påvirker utsatte i deres valg om 

å anmelde og som påvirker deres helse. Derfor må tiltak som skal motivere utsatte til å 

anmelde og tiltak som kan fremme utsatte helse rettes mot flere enn de utsatte. Tiltak må også 

rettes mot utsattes nettverk, helsepersonell, politi og aktører i en rettsprosess.   

 

 

Hvorfor anmeldes/anmeldes ikke seksuelle overgrep og hvilke erfaringer 
gir det å anmelde?   
 

Hvorfor anmeldes seksuelle overgrep? Avhandlingen viser at utsatte personer 

anmelder seksuelle overgrep for sin egen del. De ønsker å øke sin selvrespekt og sin 

troverdighet. De anmelder også for å få et oppgjør med overgriper eller seksuelle overgrep i 

eget liv. Det er viktig å få fortalt overgriper direkte hvilke konsekvenser overgrepet har hatt 

for dem. Et oppgjør med overgriper/seksuelle overgrep kan gjøre det enklere å ”bli ferdig” 

med perioden hvor seksuelle overgrep dominerer hverdagen.  

Flere anmelder fordi de ønsker å stoppe overgriper fra å begå nye overgrep. De ønsker 

å forhindre at andre skal oppleve det samme som de selv har opplevd. De utsatte opplever et 

moralsk ansvar for å hjelpe andre.  

Ved å anmelde plasserer de utsatte ansvar for overgrepet på overgriper. Noen 

anmelder for å få en rettslig bekreftelse på at de har opplevd var seksuelle overgrep. Å 

anmelde gir de utsatte en situasjon med økt meningsfullhet og økt håndterbarhet i hverdagen. 

De opplever derfor dette som en rett handling.  

Meningen med å anmelde er viktig når en skal forstå hvorfor noen anmelder, mens 

andre ikke gjør det. Denne studien viser at anmeldere og ikke anmeldere uttrykker de samme 

meninger med å anmelde. Eksempler på slike samsvarende meninger er: 1) overgriper skal 

innrømme hva som har skjedd og ta på seg skyld, 2) stoppe overgriper fra å begå nye 

overgrep og 3) få overgriper domfelt. En viktig forskjell mellom anmelder og ikke anmelder 
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er at anmelder tror de kan oppnå dette gjennom å anmelde, ikke anmeldere tror ikke at de 

klarer å oppnå dette selv om de anmelder. Hva en tror en kan oppnå med å anmelde er skiller 

derfor anmelder fra ikke anmeldere.  

Noen utsatte kvinner, ikke menn, ble presset til å anmelde. Det kan derfor se ut som at 

utsatte kvinner i større grad enn utsatte menn blir påvirket av sitt nettverk når de står i en 

valgsituasjon, hvorvidt de skal anmelde eller ikke.  

Hvorfor anmeldes ikke seksuelle overgrep? Den viktigste forklaring til at seksuelle 

overgrep ikke anmeldes er at de utsatte går inn i en periode med unngåelse etter at overgrep 

har skjedd. I denne perioden forholder de seg verken til at de har opplevd seksuelle overgrep 

eller til spørsmålet om anmeldelse. Ofte medvirker forhold knyttet til selve overgrepet til at de 

utsatte går inn i perioden med unngåelse. Eksempler på slike forhold er at de glemmer 

hendelsen, de ugyldiggjør hendelsen, de opplever skyld, skam eller avmakt. De utsatte 

avslører derfor ikke for noen, heller ikke for politiet, at de har opplevd seksuelle overgrep.  

En annen forklaring til at seksuelle overgrep ikke anmeldes kan skyldes at de utsatte 

opplever senskader etter overgrepet. En vanlig traumereaksjon er avmakt og hjelpeløshet. De 

utsatte kan da tenke at det ikke nytter å gjøre noe med sin situasjon, de søker ikke hjelp 

verken hos helsepersonell eller politi. En annen senskade er dissosiasjon. De utsatte kan da 

oppleve at de blir svært usikre og sårbare. For disse utsatte er det vanskelig å anmelde 

seksuelle overgrep, fordi en slik anmeldelse kan innebære at de setter seg selv for en situasjon 

hvor de ”mister seg selv”.  

En tredje forklaring er at de utsatte i perioden med unngåelse har ulike former for 

plager. Dette kan være somatiske problemer, psykiske problemer og sosiale problemer. Slike 

problemer kan stå i veien for at de utsatte forstår at de har opplevd seksuelle overgrep. 

Avhandlingen viser at det hos flere utsatte går opptil 30 år før de forstod at de var blitt 

seksuelt misbrukt. Dette kan medvirke til en situasjon hvor overgriper er død, de utsatte 

mangler bevis i sin sak, eller at saken er foreldet. I slike situasjoner ser de utsatte ingen 

mening med å anmelde.  

En fjerde forklaring til at seksuelle overgrep ikke anmeldes er at de utsatte tror at det å 

anmelde kan gi flere ulemper enn fordeler. Ved å ikke anmelde beskytter de utsatte seg mot 

mulige negative konsekvenser i nettverket som konflikter i nettverket, at de kan bli stemplet 

som overgrepsoffer og at nære relasjoner endres på en negativ måte. De utsatte ønsker ikke å 

påføre seg selv en ekstra belastning. Dette skyldes også at det å være i en erkjennelsesprosess 

tar mange krefter, og de utsatte er derfor usikre på om de er sterke nok til å tåle flere 
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belastninger, som det å avgi politiforklaring eller møte overgriper i retten. Det kan også være 

en belastning at overgrep blir kjent i miljø, da dette er en situasjon som kan vekke skam.  

Det er interessant at noen utsatte sier at de ikke trenger å anmelde. Dette er utsatte som 

har fått sine overgrep gyldiggjort i nettverket. De opplever seg trodd, og har av den grunn fått 

plassert skyld vekk fra seg selv. De sier at de ikke har behov for å anmelde.   

Jeg fant ikke at forhold knyttet til selve overgrepet har betydning for anmeldelse. Jeg 

fant ingen forskjell mellom anmelder og ikke anmelder når det gjaldt utsattes alder, 

overgrepets alvorlighetsgrad, eller antall overgrep. Relasjon til overgriper kan ha betydning 

for anmeldelse. Blant de som har en overgriper som er barn eller søsken er det flere som ikke 

anmelder enn som anmelder.  

Hvilke erfaringer har utsatte som har anmeldt overgrep? Å anmelde overgrep kan ses 

på som en del av en erkjennelsesprosess. Ved å anmelde fikk de utsatte bearbeidet overgrepet 

på en mer helhetlig og fullstendig måte. Dette gav de økt innsikt, og en større forståelse for 

sin situasjon. Selv om de utsatte visste at overgrepene var overgripers ansvar, ble dette enda 

tydeligere etter at de hadde anmeldt. Anmeldelsen fjernet den tvil som mange utsatte har 

hvorvidt det som skjedde var overgrep eller ikke.  

 Det å anmelde overgrep styrket de utsattes selvrespekt. Ved å anmelde tar de utsatte et 

oppgjør med den urett de har opplevd. Et slikt oppgjør er viktig. Det medvirker til at de 

utsatte går fra avmakt til makt i eget liv. De opplever nå større frihet i livet. De opplever seg 

fri til å tenke og handle som de vil, på en dypere måte en før. De utsatte opplever nå at de har 

mer kontroll i eget liv, de har fått økt empowerment. Gjennom å anmelde viser de utsatte seg 

selv (og andre) at de har klart å gjennomføre en utfordrende oppgave. Dette gir dem selvtillit. 

”Jeg ble sterk av å anmelde”, sa flere. De utsatte, som fikk sagt direkte fra til overgriper 

hvordan overgrepene hadde påvirket livene deres, klarte i større grad å bli ferdig med 

overgrep, enn de som ikke hadde en slik konfrontasjon.   

Å anmelde er en handling som øker de utsattes troverdighet. Det ble lettere å fortelle 

andre om overgrep etter anmeldelse, fordi en nå lever utad i samsvar med det en hevder. På 

den måten viser en større integritet og økt kongruens i eget liv. Dette gir en situasjon med økt 

meningsfullhet og økt helse. Betydningen av å anmelde overgrep og det å erkjenne overgrep 

er flettet i hverandre, og det er derfor ikke mulig å si med sikkerhet om det er prosessen med å 

anmelde eller prosessen med å erkjenne overgrep som medvirker til økt selvrespekt og frihet.  

Et interessant funn er at flere forhold som ble opplevd positive for noen utsatte, ble 

opplevd negative for andre. Et slikt forhold er at overgrep blir offentlig kjent ved anmeldelse. 

For noen ble offentliggjøringen av ”saken” en positiv erfaring, fordi dette gjorde det enklere å 
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forholde seg til nettverket. Dette økte gyldiggjøringen av overgrep og styrket de utsattes 

erkjennelse, og medvirket til at de fikk skrive sin livshistorie på ny. For andre utsatte ble 

offentliggjøringen av ”saken” en negativ erfaring. De mistet venner, de ble stigmatisert og de 

opplevde konflikter i nettverket. For disse ble det vanskeligere å forholde seg til nettverket 

etter offentliggjøringen. Problemet for de utsatte er at de ikke vet på forhånd hvordan deres 

nettverk vil reagere på avsløringer og anmeldelse av seksuelle overgrep.  

Møtet med politiet ble opplevd ulikt. De fleste utsatte fortalte om gode erfaringer fra 

møtet med politiet. De som opplevde møtet med politiet som vanskelig sa at dette skyldes at:  

1) de ikke ble tatt på alvor av politiet, 2) de ikke ble trodd, 3) politiet tok lite hensyn til at de 

var i en sårbar situasjon under politiforklaringen. Flere sa at politiets lange saksbehandlingstid 

var en belastning.  

Henleggelse av saken ble også opplevd ulikt. Noen var lettet over henleggelse, de 

ønsket ikke å ha en rettssak. For andre ble henleggelse av saken vanskelig, som en 

tapssituasjon. De opplevde sterk avmakt i situasjonen fordi de mistet muligheten til et 

personlig oppgjør med overgriper i retten og fordi de mistet muligheten til å få overgriper 

domfelt. Disse utsatte gikk inn i en livskrise etter henleggelse.  

Det var vanskelig for anmeldere som ikke fikk støtte i egen familie. Dette var utsatte 

som hadde en overgriper i samme nettverk. Anmeldelsen medvirket til splittelse og konflikter 

i nettverket. Å se at familien tok parti med overgriper, og ikke med dem ble en stor 

belastning. Disse utsatte sa at selv om saken var ferdig behandlet juridisk, var de ikke ferdige 

med saken.  

 

 

Hvilke forhold hemmer og fremmer helse hos anmeldere?  
 
 Et formål med studien er å avdekke forhold som hemmer og fremmer helsen til utsatte 

som velger å anmelde seksuelle overgrep. Avhandlingen viser at de utsatte i perioden med 

unngåelse har store helseproblemer. Kunnskap om normale reaksjoner på traumer er derfor 

nyttig for utsatte som er i perioden med unngåelse, da dette kan hjelpe dem over til trinnene 

angåelse og erkjennelse.   

Angåelse beskrives som en livskrise og som et vendepunkt i forhold til helse. Det å få 

hjelp til å forstå sine reaksjoner som normale traumereaksjoner gav økt helse. Avhandlingen 

viser at de utsatte som fikk diagnoser uten at disse ble satt i sammenheng med tidligere 

traumer, fikk liten hjelp. Tvert imot opplevde disse utsatte økt forvirring og avmakt, fordi de 
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ikke forstod hvordan de skulle komme seg ut av situasjonen. De fant ikke mening med sine 

symptomer, og de opplevde heller ikke at helsen ble bedre. De utsatte som fikk hjelp til å 

forstå sine problemer i lys av andre hendelser i livet, sa at de opplevde at problemer ble 

redusert eller ble borte. Erkjennelse av egne erfaringer var derfor et forhold som gav økt 

helse. I denne prosessen forstod de utsatte mer av sin situasjon, og de opplevde kroppslige 

endringer, som at muskelspenninger slipper taket. Erkjennelse gav også økt helse fordi det ble 

lettere for de utsatte å forholde seg til sine egne kroppsreaksjoner. Det er i kroppen 

traumereaksjonene sitter. De utsatte kan ikke gjøre om den situasjon de har opplevd, de kan 

kun bearbeide de kroppslige reaksjoner de opplever.  

I perioden med erkjennelse var det viktig at de utsatte plasserte ansvar for hendelsen 

på overgriper. Så lenge de utsatte tar på seg skyld for hendelsen, forstår de ikke hendelsen 

som et seksuelt overgrep. De utsatte fikk økt helse når de fikk sine overgrep gyldiggjort, og 

når de opplever seg trodd og forstått. Erkjennelse av overgrep gjør at de utsatte opplever seg 

helere som personer. Den skaper også et behov for å ta et oppgjør. Det å ta et oppgjør enten 

gjennom direkte konfrontasjon med overgriper eller ved å anmelde styrket de utsatte som 

personer. Det hjalp dem å bearbeide overgrepet, og flere kom ut av en avmaktsrolle gjennom 

å ta dette oppgjøret. De fikk på denne måten bedre helse.   

 Selv om angåelse og erkjennelse er starten på en positiv utvikling i forhold til helse, 

viser avhandlingen at dette er en lang prosess. Et forhold som kan forlenge denne perioden er 

stigmatisering av utsatte. Utsatte som ble stigmatisert som et overgrepsoffer forteller at de 

gradvis mistet sin identitet. Ubevisst gikk de inn i rollen som overgrepsoffer. Denne rollen 

innebærer at de lever opp til andres forventninger, i motsetning til egne behov. Et 

overgrepsoffer en personen som er trist, sårbar, og som alltid er opptatt av overgrep. De 

utsatte mister kontakten med seg selv av flere grunner. De kan ha opplevd dissosiasjon som 

beskyttelse under overgrep. De kan også miste sin identitet som følge av stigmatisering som 

overgrepsoffer. Dette gjør at de utsatte blir usikre på hvem de er og hva de mener. Når 

identiteten blir usikker kan selvfølelse og selvrespekt bli svekket. En slik situasjon gir de 

utsatte redusert meningsfullhet, og svekker deres helse.   

Stigmatisering kan, i likhet med unngåelse, ha sammenheng med samfunnets 

forståelsesrammer om seksuelle overgrep. Et viktig funn i denne avhandling er hvordan 

nettverket og lokalmiljøets forståelsesrammer om seksuelle overgrep både kan påvirke utsatte 

i spørsmålet om anmeldelse og deres helse. Mange av de belastninger som anmeldere 

opplever, oppstår i relasjon med nettverket og lokalmiljø. Det er derfor mangelfullt å bare ha 

oppmerksomhet på de utsatte, dersom en vil øke utsatte personer sin helse.  
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Som nettverk og lokalsamfunn har vi alle et ansvar for å se på våre egne holdninger og 

forståelsesrammer i møte med utsatte personer som anmelder seksuelle overgrep. Denne 

avhandling viser at samfunnets forståelsesrammer i forhold til seksuelle overgrep er 

mangelfulle. Her har myndighetene et ansvar for å øke kunnskapen i befolkningen.   

Avhandlingen viser at det er vanskelig for de utsatte som har en overgriper fra samme 

nettverk. Disse utsatte opplever liten støtte fra nettverket når de anmelder seksuelle overgrep. 

De kan oppleve at deres overgrep ble ugyldiggjort gjennom taushet eller gjennom 

bagatellisering. Begge deler er vanskelig å forholde seg til for de utsatte.  

Avhandlingen avdekker to forhold som kan betegnes som en svikt fra samfunnets side. 

En svikt var en manglende ivaretakelse av i særlig grad unge utsatte som anmelder overgrep.  

Unge anmeldere er sårbare av flere grunner: 1) de har opplevd et seksuelt traume, 2) ung alder 

gjør at de er umodne og ofte usikre, 3) de mangler kunnskaper om rettslige forhold, 4) de kan 

i likhet med andre utsatte ha traumereaksjoner som de ikke forstår eller opplever vanskelig å 

håndtere, og 5) de opplever seg svært annerledes enn sine jevnaldrende fordi de er opptatt av 

andre saker. Denne avhandling viser at unge anmeldere har stor tiltro til politi og advokater og 

til andre autoritetspersoner. De stoler mer på autoriteters vurderinger enn egne erfaringer.  

Den andre svikt skjer når utsatte søker hjelp for seksuelle overgrep i helsevesenet. 

Flere utsatte fikk ikke den hjelp de trengte her. De fikk sine problemer diagnostisert, men 

liten hjelp til å erkjenne seksuelle overgrep. Dette kan skyldes at en medisinsk forklaring på 

de utsattes problemer, kom til å stå i veien for en forklaring om at problemene kunne være 

reaksjoner på seksuelle overgrep.  

Erkjennelse er en vanskelig og tidkrevende prosess. Det er mange uretter de utsatte 

skal forsone seg med. Det er tap som skal erkjennes og tanke- og handlingsmønstre som skal 

endres. De kan da oppleve skyld for at de ikke selv tidligere søkte hjelp, og sorg over de 

muligheter som de opplever de har tapt som følge av senskader etter seksuelle overgrep. Slike 

tap var knyttet til skolegang, muligheter i arbeidslivet, relasjoner med familie og venner. 

Erkjennelsen gjør de utsatte oppmerksomme på hvordan seksuelle overgrep har påvirket livet, 

noe som gjør dem til helere personer.  

På bakgrunn av denne undersøkelsen har jeg laget en liste over forhold som det er 

nyttig å ha tenkt gjennom for utsatte som vurderer å anmelde. Listen laget på bakgrunn av 

erfaringer fra utsatte i denne avhandling.  

1) avklare bevis i saken  

2) avklare hva en ønsker å oppnå med å anmelde, og om det er mulig å oppnå dette 

3) avklare hva en kan risikere med å anmelde 
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4) avklare hvilken form for oppgjør en søker:  

a. oppgjør med overgriper uten å anmelde 

b. oppgjør med overgriper gjennom å anmelde 

c. oppgjør med seksuelle overgrep i eget liv, uten å blande inn overgriper  

5) avklare mulige fordeler med å anmelde 

6) hvilke andre personer blir berørt av anmeldelsen 

7) avklare juridisk saksgang, hva en kan forvente dersom en anmelder  

8) vurder å kontakte politi og lege/voldtektsmottak for å få tatt nødvendige prøver, 

sikre spor og avgi vitneforklaring. Du kan eventuelt vente med å skrive under på 

anmeldelsen 

9) avklar hvilke støttepersoner du har rundt deg: i familien, blant venner, blant 

offentlige hjelpere, andre støttespillere 

10) lage en liste med argumenter i fire kolonner for å systematiserer argumenter i 

forhold til juss og helse: I) helse - hvorfor anmelde, 2) helse – hvorfor ikke 

anmelde, 3) juss- hvorfor anmelde, og 4) juss – hvorfor ikke anmelde 

 

 

Konklusjon 
 

♦ Det å anmelde seksuelle overgrep har betydning for helse hos de utsatte. Selv om 

en anmeldelse innebærer flere belastninger, sier de fleste anmeldere at dette var 

en rett handling.  

♦ Det har betydning for utsattes helse at de tar et oppgjør med overgriper eller 

seksuelle overgrep i eget liv. Denne handlingen styrker deres erkjennelse. Det 

gav dem en økt frihet, fordi de kom ut av en avmaktsposisjon. Å ta et oppgjør 

med overgriper eller seksuelle overgrep i eget liv kan forstås som en endring fra 

avmakt til makt i eget liv.   

♦ Seksuelle overgrep anmeldes fordi denne handlingen øker utsattes selvrespekt. 

Anmeldelsen synliggjør for overgriper og andre personer at seksuelle overgrep  

har skjedd. Gjennom å anmelde viser de utsatte samfunnsansvar: de ønsker å 

stoppe overgriper fra å begå flere overgrep.  

♦ Seksuelle overgrep anmeldes ikke av 1) personer som er i en periode med 

unngåelse, 2) personer som mangler en mening med å anmelde og 3) personer 

som ser flere ulemper enn fordeler med å anmelde.  
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♦ Positive erfaringer fra å anmelde var: økt troverdighet, økt selvrespekt, og økt 

personlig styrke. Negative erfaringer fra å anmelde at etablerte relasjoner ble 

endret på en måte som ble opplev negativ og at de utsatte ble stigmatisert som et 

overgrepsoffer.  

♦ Følgende tiltak kan iverksettes av myndighetene for å styrke anmelderes helse:  

1) øke kunnskapen om seksuelle traumer og normale reaksjoner på disse i 

befolkningen, for å forebygge at utsatte blir værende i en periode med 

unngåelse i flere tiår, fordi utsatte i perioden med unngåelse har dårlig helse.  

2) øke kunnskapen om narrativ forståelsesramme blant helsepersonell, for på 

den måten å normalisere og ikke sykeliggjøre normale reaksjoner på traumer, 

og derved medvirke til økt erkjennelse av seksuelle overgrep da dette styrker 

utsattes helse.   

3) sammen med advokatforeninger og andre relevante forum finne frem til 

tiltak som ivaretar både utsatte og siktedes rettigheter, slik at en forebygger at 

utsatte blir påført en belastning gjennom å anmelde.  
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English summary 
 

In this study I describe the process from when a person experience sexual abuse - till 

one decide to press charges. I also describe which consequences this decision can have for the 

survivors and their health. The study is based on public health science and looks at factors 

influencing the health of people who decide to press charges. 

All participants in the study have experienced sexual abuse and are over 18 years of 

age.  173 persons have answered a questionnaire, 152 women and 21 men. 76 people have 

reported abuse to the police whilst 97 have not. 20 people have been interviewed face to face; 

12 woman and 8 men. Out of these, 13 pressed charges, 9 did not and 2 of the informants 

have experienced several abuses, and they pressed charges against one and not and did not 

press charges against another. The informants are mainly recruited from different incest 

support centre.  

The aim of the study is to describe why survivors decide to report or not report sexual 

abuse, as well as describing what consequences the decision to report or not to report has, the 

aim us also to discover factors that better or worsen the health of the people who decide to 

report sexual abuse. Based on these descriptions I will identify and propose actions the 

government and other authorities could undertake to improve survivors health as well as help 

survivors who are in the process of deciding whether to press charges or not.  

During the time from sexual abuse happened until they are ready to press charges, the 

survivors go through three phases which is of importance to whether they press charges or 

not. The phases are Avoidance, Realization, and Acceptance.   

 The Avoidance phase means that the person does not relate to having experienced 

sexual abuse. The abuse is forgotten or invalidated, or the survivor does not understand that 

the incident was a sexual abuse. Avoidance is a way to protect oneself against unpleasant 

reactions. The survivors experience a hard time and they have many problems in the 

avoidance period. Events that are avoided are not told or prosecuted. 

 The Realizing phase starts when survivors understand that they have experienced 

sexual abuse, and begin to relate to this experience. For some people, the Realizing phase is 

dramatic and can trigger a crisis. For others it happens more gradually. The Realizing phase is 

the start of Acceptance and might be a turning point in the survivor life.  

  The Acceptance phase is an integrated understanding of what actually happened 

during the abuse and how the abuse has later affected life. The Acceptance phase is a 
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prerequisite for the survivors to be able to decide whether to press charges or not. The 

advantages and disadvantages with pressing charges are evaluated in the Acceptance period. 

The most important reason explaining why sexual abuse is not reported is that the 

survivors enter into a period of avoidance after the assault. In this period the assault is 

invalidated or forgotten. It appears like it is issues directly related to the abuse such as 

reactions like guilt and shame, trauma reactions linked to the fight and freeze phase that leads 

to avoidance and thereafter to the sexual abused not being reported.  Examples of such 

reactions are tension, helplessness, dissociation, powerlessness, and somatic and 

psychological reactions. Survivors in the avoidance phase do not tell anyone of the assault. 

Another important reason why sexual abuse is not reported is that the survivors see no 

purpose in pressing charges, as they feel it leads to more disadvantages than advantages. 

Factors that contribute to charges not being pressed against sexual assaults are found 

to be: 1) the assault is invalidated and forgotten, 2) the survivor is experiencing guilt and 

shame for the assault, 3) the survivor’s are not believed and understood when they tell 

someone about what happened, 4) the survivor’s experience powerlessness when facing the 

abuser, 5) Acknowledgement is such a tough process that one is not able to press charges 

afterwards, 6) it makes no sense to press charges because one has no legal case (no 

perpetrator, no evidence, outdated case) and 7) pressing charges entails more disadvantages 

than advantages. 

The main reason as to why sexual abuse is reported is that the survivors wish to 

strengthen their self-respect. They press charges because they feel it is the right thing to do. 

Other Factors that contribute to that charges are pressed against sexual assaults are: 1) the 

Acceptance developers a need for closure, 2) a desire to write their life story anew, 3) a wish 

to prevent the perpetrator from committing other abuses, 4) a wish that the perpetrator admits 

the abuse and takes on blame for it, 5) wanting a legal settlement and getting the perpetrator 

convicted, 6) wanting to tell others that abuse has happened and 7) women felt pressured to 

press charges. 

Most participants who pressed charges said they were glad they did it. To press 

charges is an action the survivor does for his or her own sake. They write a new life 

story. They let the public know what happened and that it was a violation, and by doing so 

they gain self respect and credibility. It gets easier to talk to others about sexual abuse after 

one has pressed charges. To press charges gave people increased freedom and happiness in 

everyday life. The periods of avoidance, recognition, acceptance and settlement can be 

described as a process that goes from feeling powerless to having power over their own lives. 
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 A negative consequence of reporting sexual abuse is that the abuse becomes publicly 

known. The survivors may then risk being stigmatized as an abuse victim, something that 

makes meeting other people difficult. Other strains that people who press charges may face 

are family conflicts, or that one may suffer a new violation. Especially young survivors are 

vulnerable to being exposed to new violations because they have so much respect for the 

authority of the perpetrator. Many survivors describe that they feel a lack of support when 

they decide to press charges. This applies particularly to cases where the perpetrator is part of 

the survivors’ inner circle. 

 It is important that the survivors are aware of what they want to achieve by pressing 

charges (and what can actually be achieved). Some of those who were disappointed became 

so, because they had expectations that were not possible to meet through pressing charges. 

The survivors describe pressing charges against sexual abuse as a major burden. The 

waiting period after pressing charges was described as stressful, partly because they did not 

know what was happening and what could happen. Several of those who had their case taken 

up in court thought found it burdensome. At the same time they felt that it was important to 

let the perpetrator know about the consequences the abuse had had on their lives.  

It is both individual and relational factors that strengthen the health of survivors who 

are in the process of pressing charges. There are two things survivors can do themselves to 

better their health. 1) They can admit that the sexual abuse happened and its consequences. 2) 

They can work through normal traumatic reactions such as helplessness and powerlessness so 

they can stop being a victim, and 3) they can deal with sexual abuse in their own lives, with or 

without pressing charges. Relational factors that can strengthen the survivor’s health are 1) 

that they are believed and understood when they tell about the sexual abuse, 2) that their 

assault is recognized, 3) and that they get help to see what normal traumatic reactions after 

sexual abuse is. 

 

 The use of both qualitative and quantitative information is useful because one 

examines the problem in two different ways, and by having two different approaches the 

problem becomes clearer. This is a way to validate the results. In this thesis there is 

accordance among the qualitative and quantitative findings about the reasons why sexual 

assaults are reported or not. This strengthens the validity and trustworthiness of the findings. 

Validity also regards more generally how research is conducted. The qualitative data 

are collected without an interview guide. The informants were able to talk more freely about 
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what they felt were important related to their experience with pressing charges. This 

information is therefore more accurate and trustworthy than structured interviews. I have 

shown a reflexive attitude by presenting my prerequisites and by explaining the steps and 

choices I have made. My attitude to the research question has been abduction, where I have 

been going forth and back in the material to try to understand what the informants told me. 

The perspective of the observer is always limited and determines what can be seen. A broad 

presentation of quotes from the interviews gives the reader an opportunity to follow the 

process of analysis. 

The participants in this study are mainly survivor’s who have sought help at support 

centres for sexual assault. To find survivors of sexual abuse, this is a natural place to go. In 

relation to the quantitative findings, it is a strength that 173 people have responded to the 

survey, because this is a large number of participants in this kind of study. The results are 

useful for most people who have been sexually abused. The topics and findings about; 

Avoidance, Realization, and Acceptance might also be relevant to people who have 

experienced other traumas.  

The sample has both weaknesses and strengths. Two weaknesses with quantitative 

data is that 1) it was not possible to say how many people went to the support centres in the 

period the study lasted, and therefore the response rate cannot be calculated, and 2) it was not 

possible to have a random selection of people in the study. A strength about the sample is the 

variation in age and gender.  

Based on the study, I propose some measures that governments and other authorities 

can take to support survivors who are in the process of making the decision about pressing 

charges or not: 

1) The government can prevent a prolonged period of avoidance, (and thereby increase 

the health of survivors) by increasing the knowledge of normal reactions after sexual 

abuse among health professionals. Knowledge of a narrative framework of 

understanding can contribute to that the survivors are met by support staff who look at 

their delayed reactions as normal reactions after sexual abuse, something that 

strengthens Acknowledgement and thereby strengthens the survivor’s in their decision 

to report sexual abuse. 

2) Young survivor’s can find themselves manipulated by the perpetrators lawyer,  when 

the lawyer uses actual events in the informant's life when to construct a story that will 

make it unlikely that the abuse has ever occurred. Whether this is a widespread 

practice or just individual cases is not known, but the problem should be brought into 
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the debate of the Bar Association and other relevant forum.  It is urgent to find a 

solution that secures the perpetrators rights without the victim's rights and welfare 

being violated. 

3) This thesis highlights that especially young survivors know little about what pressing 

charges against sexual abuse perpetrators entails. By providing more information 

about what can be achieved and what cannot be achieved by reporting sexual abuse to 

the police, one can prevent survivors from have unrealistic expectations of what 

pressing charges might entail, making them better prepared both to possible strains 

and possible outcomes of pressing charges. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 oversikt over vanlige senskader (sykdommer) etter 
seksuelle overgrep 

 

Flere studier har vist at erfaringer med seksuelle overgrep og krenkelser kan være 

forbundet med en rekke forskjellige sykdomstilstander.  
Vedlegg tabell 1: Oversikt over sykdommer som utsatte personer ofte kan ha.   
Angst (Calam, Horne, Glasgow, & Cox, 1998; Geraerts, Mercelbach, 

Jelicic, Smeets, & Heerden, 2006; Kendall-Tackett, 2000; Kovac, 
et al., 2003; Turell & Armsworth, 2000), 

Depresjon (Calam, et al., 1998; Choquet, Darves-Bornoz, Ledoux, Manfredi, 
& Hassler, 1997; Geraerts, et al., 2006; Kendall-Tackett, 2000; 
Kovac, et al., 2003; Putnam, 2003; Turell & Armsworth, 2000), 

Dissosieringslidelse 
 
 

(Geraerts, et al., 2006; Putnam, 2003; Sacco & Farber, 1999; 
Spataro, et al., 2004) 

Hodepine 
 

(Choquet, et al., 1997; Kovac, et al., 2003) 

Hørselshallusinasjoner 
 

(Hammersley, et al., 2003; Read & Argyle, 1999; Turell & 
Armsworth, 2000; Whitfield, Dube, Felitti, & Anda, 2005) 

Mageproblemer 
 

(Choquet, et al., 1997; Kovac, et al., 2003) 

Personlighets-
forstyrrelser 
 

(Putnam, 2003) 

Post Traumatisk Stress 
Syndrom  
 

(Kendall-Tackett, 2000; Putnam, 2003) 

Psykose (Turell & Armsworth, 2000), Rusproblemer (Calam, et al., 1998; 
Choquet, et al., 1997; Kendall-Tackett, 2000; King, Coxell, & 
Mezey, 2002; Kovac, et al., 2003; Turell & Armsworth, 2000) 

Selvskading (Kendall-Tackett, 2000; King, et al., 2002; Putnam, 2003; Tobin & 
Griffing, 1996; Turell & Armsworth, 2000) 

Somatiseringslidelse 
 

(Bass, Bond, Gill, & Sharpe, 1999; Putnam, 2003) 

Spiseforstyrrelser (Acard & Neumark-Sztainer, 2002; Kovac, et al., 2003; Putnam, 
2003; Turell & Armsworth, 2000) 

Suicidale tanker (Acard & Neumark-Sztainer, 2002; Calam, et al., 1998; Choquet, 
et al., 1997; Evans, Hawton, & Rodham, 2005; Kendall-Tackett, 
2000; Tobin & Griffing, 1996; Turell & Armsworth, 2000) 

Søvnvansker (Calam, et al., 1998; Choquet, et al., 1997; Turell & Armsworth, 
2000) 

Tretthet  
 

(Choquet, et al., 1997) 
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Vedlegg 2 oversikt over måleinstrumenters mål på reliabilitet 
 

Sense of coherence scale: Målt i denne studien er Cronbacks alfa 0.83. Denne verdien 

samsvarer med andre studier: 0.77 (Languis & Björvell, 1993), 0.81 (Volanen, Lahelma, 

Silventoinen, & Suominen, 2004), 0.82 (Feldt, Leskinen, Kinnunen, & Ruoppila, 2002), 0.79 

(Gana & Garnier, 1999) og 0.84 (Pallant & Lae, 2001) og 0.70 – 0.92 (Eriksson, 2007)7. 

 

 Symptom Check List: SCL-25 har vist seg å ha god validitet og reliabilitet for å måle 

psykisk helse (Derogatis, et al., 1974; Strand, et al., 2003). Skalaen har god validitet og 

reliabilitet (D. S. Weiss, 2004) Cronbachs alfa er 0.93. Denne verdien samsvarer med andre 

studier: 0.93 (Strand, et al., 2003), 0.94 – 0.95 (Ya`acov & Amir, 2004), 0.90-0.94 (Johansen, 

et al., 2006).   

 

 Impact of Event Scale: Skalaen har god validitet og reliabilitet (Creamer, Bell, & 

Failla, 2003; D. S. Weiss, 2004). Cronbachs alfa er 0.93. Dette funnet samsvarer med funn i 

andre studier: 0.94 (Johansen, et al., 2006) og 0.96 (Creamer, et al., 2003).  

 

 Social provision scale: I denne studien er chronbacks alfa 0.91. Dette samsvarer med 

funn i andre studier: 0.91(C. E. Cutrona & Russell, 1987), 0.82 (Drageset & Lindstrøm, 

2004), 85-92 (C. Cutrona & Russell, 1986) og 92 (McRae, et al., 2009).  

  
 Rosenberg self-esteem scale. I denne studien er chronbacks alfa 0.91. Dette er 

tilsvarende andre studier: 0.85 (Dysvik, Natvig, Eikeland, & Lindstrøm, 2004), 0.86 (von 

Soest, 2005).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                
7 Tallene er her basert på 127 studier som har benyttet SOC-13.  
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Vedlegg 3. Oversikt over kvantitative argumenter fra anmeldere/ikke 
anmeldere 
Vedlegg tabell 2. Prosentandeler som har svart ja til ulike argumenter for å anmelde overgrep  
ARGUMENTER FOR Å ANMELDE 
OVERGREP 

ANTALL SOM HAR 
SVART JA PÅ 
SPØRSMÅLET 

PROSENT SOM 
HAR SVART JA PÅ 

SPØRSMÅLET 

TOTAL 
ANTALL 

Jeg ønsket å forhindre at overgriper 
begår nye overgrep/voldtekt 

54 77 70 

Jeg ønsket at overgriper skal få sin 
straff 

49 70 70 

Jeg ønsket et oppgjør for å bli ferdig 
med overgrep/overgriper slik at jeg 
kunne gå videre i livet 

40 57 70 

Jeg ønsket at andre skal få vite hva 
overgriper har gjort 

40 57 70 

Jeg mente det var viktig at seksuelle 
overgrep ble anmeldt 

37 53 70 

Jeg ønsket å bli trodd 29 42 69 
Jeg skulle søke voldsoffererstatning 23 33 70 
Det var andre personer som fikk meg til 
å anmelde 

14 20 70 

    
 
Vedlegg tabell 3. Prosentandeler som har svart ja til ulike argumenter for å IKKE anmelde seksuelle 
overgrep  
ARGUMENTER FOR Å IKKE 
ANMELDE 

ANTALL SOM HAR 
SVART JA PÅ 
SPØRSMÅLET 

PROSENT SOM 
HAR SVART JA PÅ 

SPØRSMÅLET 

TOTAL 
ANTALL 

Saken er foreldet 64 60 108 
Jeg er redd for å sette i gang en stor 
prosess som det ikke kommer noe godt 
ut av 

58 54 108 

Jeg regner med at anmeldelsen vil bli 
henlagt 

50 46 108 

Jeg mangler konkrete bevis 45 42 108 
Jeg ønsker ikke møte overgriper i en 
rettssak  

39 36 108 

Jeg er redd for ikke å bli trodd  39 36 108 
Jeg er redd for hva som kan skje med 
meg dersom jeg anmelder 

37 34 108 

Overgriper er død 35 32 108 
Jeg ønsker ikke mer oppmerksomhet 
rundt meg knyttet til seksuelle 
overgrep/voldtekt 

30 28 108 

Jeg opplever meg ikke sterk nok til å gå 
gjennom politiavhør og en eventuell 
rettssak 

28 26 108 

Overgriper er i nær familie 28 26 108 
Jeg har skyldfølelse for at 
overgrep/voldtekt skjedde 

28 26 108 

Jeg ønsker ikke å snakke om 
overgrep/voldtekt i avhør 

25 23 108 

Jeg var ruset når overgrep/voldtekt 
skjedde og er redd dette skal bli brukt 
mot meg  

9 8 108 
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Vedlegg 4 Spørreskjema: Følgene av å anmelde seksuelle 
krenkelser som seksuelle overgrep og voldtekt.  

 

 
 
     

Her er informasjon om spørreskjemaets utforming.  
Det er flere spørsmål som er knyttet til hvordan du opplever din situasjon. Disse skal besvares 
ut fra hvordan du har det nå for tiden, og ikke ut fra hvordan du har hatt det, dersom du har 
opplevd at din situasjon har endret seg de siste månedene.   
 
De fleste spørsmålene har faste svaralternativer. Du setter da kryss i den ruten eller ring rundt 
det tallet som samsvarer med din erfaring. Ingen svar er mer gale eller mer riktigere enn 
andre.  
 
Spørreskjema besvares anonymt, legges i vedlagte frankerte konvolutt som klistres igjen og 
sendes til Hildur Vea, HSH, Bjørnsonsgt 45, 5528 Haugesund.  
 

I.  Hvor fikk du brosjyre/informasjon om undersøkelsen?  
   Ved et Støttesenter mot Incest         
 Ved et Dixi ressurssenter         
   Ved et advokatkontor            
   Noen jeg kjenner gav meg en brosjyre om undersøkelsen     
 Noen jeg kjenner fortalte meg om undersøkelsen      
   Jeg fant informasjon om undersøkelsen på en nettside 
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Bakgrunnsopplysninger 
 

1. Hvilket kjønn har du?  
 Kvinne  
 Mann 

 
I hvilket år er du født?  19 _ _ _ _      

 
2. Hva er din sivilstand i dag?    

 Jeg er ugift   
 Jeg er samboer 
 Jeg er gift  
 Jeg er separert  
 Jeg er skilt 
 Jeg er enke/enkemann  

 
3. Hva er den høyeste grad av utdanning du har fullført?      

 7 - 9-årig grunnskole 
 Framhaldsskole/Realskole 
 Folkehøgskole  
 Videregående skole 
 Høgskole/Universitet   

 
4. A. Er du i lønnet arbeid?   

 Ja 
 Nei 

 
B. Hva er din nåværende status yrkesmessig.   

  Lønnet arbeid fulltid  
  Lønnet arbeid deltid. Hvor stor stillingsandel har du? …………% 
  Student/elev 
  Arbeidsledig/permittert 
  Hjemmearbeidende 
  Trygdet/Langtidssykemeldt/Svangerskapspermisjon  
  Annet  

 
5. Hvilken inntekt hadde du i fjor?   

  Under 100 000 
  100 001 – 200 000 
  200 001 – 300 000  
  300 001 – 400 000 
  Over 400 000      

 
Siste lovendring som omhandler seksuallovbrudd trådde i kraft 11. August 2000. Dette betyr i 
praksis at for de seksuallovbrudd som har skjedd etter 11.08.2000 vil den nye lovendring gjelde. 
Mens de seksuallovbrudd som har skjedd før 11.08.2000 vil bli straffevurdert ut fra de regler som 
gjaldt frem til 11.08.2000. Derfor tas neste spørsmål med.  
 
6. Når har du opplevd seksuelle overgrep?  

 Før 11.08.2000 
 Etter 11.08.2000 
 Både før og etter 11.08.2000 
 Husker ikke 
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7. Her er noen spørsmål om opplevelse av sammenheng. Sett ring rundt det tallet som 
samsvarer best med DIN OPPLEVELSE NÅ/DENNE UKEN.   
 

A.  Føler du, i bunn og grunn, at du ikke bryr deg om hva som skjer rundt deg? 

B. Har det hendt du var overrasket over hvordan personer som du trodde du kjente godt, oppførte seg? 

Aldri  1         2         3         4         5          6            7 Alltid 

    C. Har det hendt du ble skuffet over personer du stolte på? 
Aldri  1         2         3         4         5          6            7 Alltid 

D.  Opp til nå har livet ditt hatt 

Ingen klare mål  1         2         3         4         5          6            7 Meget klare mål 

E.  Føler du at du blir urettferdig behandlet? 

Svært ofte  1         2         3         4         5          6            7 Svært sjelden eller 
aldri 

   F.  Hvor ofte føler du at du er i en uvant situasjon og at du ikke vet hva du skal gjøre? 

Svært ofte  1         2         3         4         5          6            7 Svært sjelden eller 
aldri 

  G.  Å utføre dine daglige gjøremål er: 

En kilde til glede og 
tilfredsstillelse 

 1         2         3         4         5          6            7 En kilde til smerte 
og kjedsomhet 

  H.  Har du motstridende følelser og ideer? 

Svært ofte  1         2         3         4         5          6            7 Svært sjelden eller 
aldri 

 I. Hender det at du har følelser inni deg som du ikke ønsker å ha? 

Svært ofte  1         2         3         4         5          6            7 Svært sjelden eller 
aldri 

 J.  Mange mennesker, t.o.m. de karaktersterke, føler seg noen ganger som tapere i visse situasjoner. Hvor   
ofte har du følt det slik tidligere?  

Aldri  1         2         3         4         5          6            7 Svært ofte 

K.  Når noe har hendt, har du vanligvis oppdaget at du: 

Over- eller  
undervurderte du  
betydningen av det 

 1         2         3         4         5          6            7 Du vurderte det 
riktig  

 L.  Hvor ofte føler du at det er lite mening i de tingene du gjør til daglig? Sett ring rundt det tallet som 
best samsvarer med din opplevelse.  

Svært ofte  1         2         3         4         5          6            7 Svært sjelden eller 
aldri 

 M.  Hvor ofte har du følelser som du ikke er sikker på at du kan holde under kontroll?  

Svært ofte  1         2         3         4         5          6            7 Svært sjelden eller 
aldri 

 
 
 

Sjelden eller aldri  1         2         3         4         5          6            7 Svært ofte 
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8. Alle mennesker har sin egen oppfatning om ulike ting. Nå følger en del påstander og 
spørsmål som handler om holdninger, interesser og følelser. Det finnes ikke noe “rett” 
eller “galt” svar. Ditt svar beskriver bare hvorledes du tenker og føler i ulike situasjoner. 
Visse påstander eller spørsmål kan føles fremmede, men forsøk å besvare dem allikevel. 
Sett kryss i den ruten som best samsvarer med hvordan dette pleier å være nå for tiden.  

 
  Stemmer 

helt 
Stemmer 

delvis 
Stemmer 

knapt 
Stemmer 

ikke 
A Det finnes personer som er avhengig av min 

hjelp 
    

B Det føles som om jeg ikke har nære personlige 
relasjoner med andre mennesker 

    

C 
 

Jeg kjenner meg personlig ansvarlig for et annet 
menneskes velbefinnende (andre enn overgriper)  

    

D Jeg føler at andre i min omgangskrets deler mine 
synspunkter 

    

E Det føles som om andre mennesker ikke 
respekterer det jeg kan 

    

F Jeg kjenner personer som liker de samme sosiale 
aktiviteter som jeg 

    

G Jeg har bekjente som verdsetter min dyktighet og 
mine kunnskaper 

    

H Det finnes ingen som deler mine interesser og 
det som angår meg 

    

I Det er ingen som er avhengig av meg for sitt 
velbefinnende 

    

J Det føles som om andre mennesker betrakter 
meg som udugelig 

    

K Det finnes mennesker som gir meg en følelse av 
trygghet og velbefinnende 

    

L Jeg kjenner en sterk følelsesmessig nærhet til 
minst ett annet menneske 

    

M Det finnes personer som setter pris på mine 
muligheter og evner 

    

N Det finnes ingen som jeg kan stole på 
 

    

O Jeg kjenner ingen som liker å gjøre det samme 
som meg 

    

P Ingen trenger lenger min omtanke og omsorg 
 

    

Q Det finnes mennesker jeg kan stole på vil hjelpe 
meg dersom jeg virkelig trenger det 

    

R Jeg har ingen å rådføre meg med når jeg virkelig 
har behov for det 

    

S Ingen vil tre støttende til hvis jeg trenger hjelp     
T Det finnes en jeg kan snakke med om viktige 

avgjørelser i livet 
    

U Dersom jeg skulle få problemer har jeg en 
pålitelig person å henvende meg til 

    

V Jeg har ingen å snakke fortrolig med om mine 
problemer 

    

W Jeg mangler en følelse av fortrolighet til en 
annen person 

    

X Det finnes personer jeg kan stole på i en 
krisesituasjon 
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9. Symptomer eller problemer du har hatt sist uke. Nedenfor følger det en liste over symptomer 
eller problemer folk av og til har. Vurder hvor mye hvert symptom var til plage eller 
ulempe for deg SISTE UKE (til og med i dag). Sett kryss i ruten som passer best. Husk å sette 
et kryss utenfor hver plage/symptom. Et kryss på hver linje.  

  Ikke i det 
hele tatt 

Litt En god del Svært mye 

A Hodepine?     

B Skjelving?     

C Matthet eller svimmelhet?     

D Nervøsitet, indre uro?     

E Plutselig frykt uten grunn?     

F Stadig redd eller engstelig?     

   G Hjertebank, hjerteslag som løper av 
gårde? 

    

   H Følelse av å være anspent, oppjaget?     

    I Anfall av angst eller panikk?     

    J Så rastløs at det er vanskelig å sitte 
stille? 

    

   K Mangel på energi, alt går langsommere 
enn vanlig? 

    

   L Lett for å klandre deg selv?     

  M Lett for å gråte?     

   N Tanker om å ta ditt liv?     

   O Dårlig matlyst?     

   P Søvnproblemer?     

   Q Følelse av håpløshet med tanke på 
fremtiden? 

    

   R Nedtrykt, tungsindig?     

   S Følelse av ensomhet?     

   T Tap av seksuell lyst og interesse?     

   U Følelse av å være lurt i felle eller 
fanget? 

    

   V Mye bekymret eller urolig?     

   W Uten interesse for noe?     

   X Følelse av at alt er et slit?     

   Y Følelse av å være unyttig?      

 
 
På linjene nedenfor er det mulighet for å gi kommentar til spørsmål 9. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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10. De neste spørsmål handler om selvaktelse. Hvis du er usikker på hvilket svaralternativ du 
skal velge, skal du velge det du synes passer best. Dette kan ofte være din første reaksjon 
på spørsmålet. For hvert av de følgende utsagn skal du sette et kryss i den ruten som 
passer best SLIK DU HAR DET I DAG (NÅR FOR TIDEN).  

  
  Stemmer 

ikke 
Stemmer 

dårlig 
Stemmer 

delvis 
Stemmer 

bra 
A Jeg kjenner at jeg er minst like verdifull som 

andre mennesker 
    

B  Jeg synes at jeg har mange gode egenskaper 
 

    

C Alt i alt kjenner jeg meg mislykket 
 

    

D Jeg klarer å gjøre ting like bra som de fleste 
andre mennesker 

    

E Jeg kjenner at jeg ikke har så mye å være stolt 
over  

    

F Jeg har en positiv innstilling til meg selv 
 

    

G Alt i alt er jeg fornøyd med meg selv 
 

    

H Jeg ønsker at jeg kunne respektere meg selv mer 
 

    

I I blant kjenner jeg meg virkelig unyttig 
 

    

J I blant synes jeg at jeg ikke duger til noe som 
helst 

    

 
Overgrepet og overgriperen.  

11. A. Har du bodd i samme hus som din overgriper i den perioden du opplevde seksuelle 
overgrep/voldtekt?   

 Ja  
 Nei 
 Vet ikke  

B. Bor du i samme hus som din overgriper i dag?  
 Ja 
 Nei 
 Vet ikke 

 
12. Hvilken form for seksuell krenkelse har du opplevd? Kryss av for de svaralternativer som er 

aktuelle for deg.  
  Opplevd blotting eller kikking.  
  Blitt vist pornografiske bilder/filmer.  
  Tvunget til å onanere andre 
  Blitt befølt, opplevd samleielignende bevegelser.   
  Opplevd inntrening med fingre i vagina eller endetarm.  
  Opplevd inntrenging med gjenstand i vagina eller endetarm.  
  Opplevd inntrenging med kjønnsorgan i munn, vagina eller endetarm. 
  Tvunget til samleie ved bruk av vold eller truende adferd.     
  Tvunget til samleie når en var bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen.  
  Husker ikke, noe skjedde, jeg var ”ikke tilstede”. 
  Opplevd at flere er tilstede under overgrep/voldtekt.  
  Kommandert av andre til å delta i overgrep.    
  Blitt filmet eller tatt bilde av i forbindelse med overgrep /voldtekt.  
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13. Hvor mange ganger har du opplevd seksuelle overgrep/voldtekt?   
 En gang    
 To til fem ganger  
 Fem til ti ganger  
 Flere enn ti ganger 

 
14. A. Din alder da overgrep/voldtekt  skjedde første gang.         Jeg var ……….   År 

 
B. Din alder da overgrep/voldtekt skjedde siste gang.  Jeg var …..…  år 

 
15. Hvor mange overgripere har du opplevd?    Jeg har opplevd ………overgripere.  

 
16. A. Hvilket kjønn har din(e) overgriper? Sett kryss for de svaralternativer som er aktuelle for 

deg.  
  Kvinne  antall …… 
  Mann  antall …… 
 Vet ikke/husker ikke  

 
17. Hvem var din(e) overgriper(e)? Kryss av for de svaralternativer som er aktuelle for deg.  

  Foreldre      Barnevakt  
  Steforeldre     Religiøs leder  
  Biologisk søsken     Lege  
  Stesøsken      Psykolog/terapeut  
  Fosterforeldre     Aktivitetsleder, lærer  
  Besteforeldre     Kollega, egen venn  
  Annen slektning     Person i lokalmiljø, nabo, en jeg visste hvem var  
  Venn av familien     Ukjent  

 
18. A. Hvilke måter ble anvendt av den som krenket deg for å oppnå kontroll slik at 

overgrep/voldtekt kunne gjennomføres? Kryss av for de svaralternativer som er aktuelle for 
deg.                                                                                                                    

  Jeg ble lurt, som barn gjør man som den voksne sier, overgriper lot som om det var normalt  
  Jeg hadde tillit til den som krenket meg  
  Jeg fikk oppmerksomhet og omsorg hos overgriper  
  Jeg fikk penger og gaver hos den som krenket meg  
  Jeg ble tatt med på reiser/aktiviteter av den som krenket meg 

 
  Jeg ble holdt fast, jeg ble overfalt, det ble utøvde vold  
  Jeg ble truet med å bli avvist/sendt på barnehjem 
  Det ble truet med å skade meg/andre dersom jeg sa fra 
  Jeg ble manipulert ved at jeg syntes synd på den som krenka meg 

 
  Jeg ble manipulert ved at jeg opplevde at overgrepene var min feil   
  Noen gav meg alkohol, narkotika eller tabletter  
  Det ble benyttet en annen strategi  …………………………………………………………… 
  Jeg vet ikke  

 
19. Er du redd for å møte på din(e) overgriper(e) i dag?  

 Ja  
 Ja, noen av dem   
 Nei 
 Vet ikke  
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20.  A. Har noen snakket med overgriper om overgrepet?  
 Nei, ingen 
 Ja, noen i min familie 
 Ja noen av mine venner 
 Ja, jeg selv 
 Vet ikke 

 
B. Hvis du har snakket med overgriper etter overgrepet, hvordan reagerte overgriper? 
Kryss av for de svaralternativ som er aktuelle for deg.  

  Overgriper innrømmet overgrepet  
  Overgriper beklaget det som skjedde  
  Overgriper ba om tilgivelse 
  Overgriper stilte seg uforstående til min påstand om krenkelse 
  Overgriper lot som ingenting galt hadde skjedd 

  
  Overgriper sa at jeg løy  
  Overgriper sa det var jeg som ville  
  Overgriper sa jeg kom frivillig  
  Overgriper sa det var min feil  
  Overgriper brukte skjellsord mot meg  

 
  Overgriper truet meg  
  Overgriper reagerte på en annen måte  
  Vet ikke, husker ikke   
  Jeg har ikke snakket med overgriper etter overgrepet.  

 
 

21. Hvilken alder hadde din overgriper når du opplevde seksuelle overgrep/voldtekt?  
Overgriper 1 ………… 
Overgriper 2 ………… 
Overgriper 3 ………… 
Overgriper 4 ………… 
Overgriper 5 ………… 

 
Hukommelse 
 
22. A. Hvilken er den mest presise beskrivelsen av hvordan du husker overgrep/voldtekt? Sett et 
kryss for det svaralternativet som passer best.  

  Jeg har alltid husket det      
  Jeg glemte det en periode, men startet å huske det uten hjelp fra familie, venner eller      

       profesjonelle 
  Jeg glemte det en periode, men startet å huske det da et familiemedlem fortalte meg om det       
  En terapeut, en doktor eller en profesjonell hjalp meg til å huske det, mens jeg gikk i terapi    
  Jeg husker det ikke, men familie, venner eller noen andre har fortalt meg at det skjedde 

 
B. I hvor stor grad husker du detaljer fra overgrep/voldtekt? Sett ring rundt det tallet som 
best samsvarer med din opplevelse.  
 

I liten grad  1         2         3         4         5          6            7 I stor grad 
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23. Spørsmål om virkninger etter hendelse. Nedenfor finner du en liste over utsagn fra 
mennesker etter traumatiske hendelser. Vennligst les hvert utsagn og indikér hvor ofte disse 
kommentarene har vært riktige for deg i løpet av de siste 7 dagene når det gjelder hendelsen. 
Hvis du ikke har opplevd noe av dette i perioden, vennligst markér det ved å krysse av ”ikke i 
det hele tatt” alternativet.  

  Ikke i det 
hele tatt 

Sjelden Av og til Ofte 

A Enhver påminnelse har vekket følelser om det 
som skjedde 

    

B Jeg har sovet urolig og våknet om natten 
 

    

C Andre ting har stadig fått meg til å tenke på det  
 

    

D Jeg har følt meg irritabel og sint 
 

    

E Jeg har unngått å bli opprørt når jeg har tenkt 
på overgrepet eller har blitt minnet om det 

    

F Jeg har tenkt på det også når jeg ikke har villet 
det 

    

   G Jeg har kjent det som uvirkelig eller som om 
det ikke har skjedd 

    

   H Jeg har holdt meg unna det som påminner om 
overgrepet 

    

    I Bildet fra overgrepet har dukket opp i hodet 
mitt 

    

    J Jeg har vært urolig og skvetten 
 

    

   K Jeg har forsøkt å ikke tenke på det som skjedde 
 

    

   L Jeg har vært klar over at jeg enda har mange 
følelser omkring overgrepet, men jeg har ikke 
sluppet dem til 

    

  M Følelser omkring overgrepet har vært numne 
(bedøvet) 

    

   N Jeg har tatt meg i å handle eller føle det som da 
overgrepet skjedde 

    

   O Jeg har hatt vansker med å falle i søvn 
 

    

   P Jeg har hatt perioder med sterke følelser om 
overgrepet 

    

   Q Jeg har forsøkt å slette det som skjedde fra 
hukommelsen 

    

   R Jeg har hatt vansker med å konsentrere meg 
 

    

   S Påminnelser om det som skjedde har gitt meg 
fysiske reaksjoner, f. eks. svetting, 
pusteproblemer, kvalme og hjertebank 

    

   T Jeg har hatt drømmer om overgrepet 
 

    

   U Jeg har kjent meg vaktsom og er klar for ting 
som kan skje 

    

   V Jeg har forsøkt ikke å snakke om det 
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24. Til hvor mange personer totalt har du fortalt at du har opplevd seksuelle overgrep?   
 Ingen  
 1-5  
 6-10 
 11 – 20 
 21 – 30 
 mer enn 30 

 
25. A. Hvor mange personer i din familie kjenner til at du har opplevd seksuelle  

     overgrep/voldtekt 
 Ingen 
 De færreste 
 De fleste 
 Alle     

	  	  	  	  	   B. Hvor mange personer blant dine venner kjenner til at du har opplevd seksuelle   
  overgrep/voldtekt?  

 Ingen 
 De færreste 
 De fleste 
 Alle  

 
26. A. Har du fått hjelp noen av følgende steder til å bearbeide seksuelle overgrep/voldtekt?  

Sett kryss på svaralternativene som er de aktuelle for deg.                                           
 Familie    Psykiatrisk sykehus        
 Venner   Psykiatrisk senter    
 Barnevern   Psykolog/Psykiater 
 Skolen               Psykiatrisk sykepleier 
 Lege          Støttesenter mot incest     
 Helsesøster   DIXI  Ressurssenter 
 Prest, sjelesørger  Støtte/samtalegruppe 
 Sosialkontor  Støttetelefoner  
 Annen off. ansatt  Annen hjelp ………………………………………………..  

 
B. Har du søkt hjelp noen av følgende steder uten å få hjelp til å bearbeide seksuelle 

overgrep/voldtekt? Sett kryss på svaralternativene som er de aktuelle for deg.                                           
 Familie    Psykiatrisk sykehus       
 Venner   Psykiatrisk senter    
 Barnevern   Psykolog/Psykiater 
 Skolen               Psykiatrisk sykepleier 
 Lege           Støttesenter mot incest     
 Helsesøster   DIXI  Ressurssenter 
 Prest, sjelesørger  Støtte/samtalegruppe 
 Sosialkontor   Støttetelefoner  
 Annen off. ansatt  Annen hjelp …………………………………………………… 
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De neste spørsmålene handler om hvordan du er blitt møtt når du har fortalt til andre om seksuelle 
overgrep/voldtekt. Sett ring rundt det tallet som best samsvarer med din opplevelse. 

  
27. I hvilken grad har du opplevd å bli trodd av din familie når du har fortalt at du har 

opplevd seksuelle overgrep/voldtekt?  
  
 
 
 

28. I hvilken grad har du opplevd å bli trodd av dine venner når du har fortalt at du har 
opplevd seksuelle overgrep/voldtekt?  
 

I liten grad  1         2         3         4         5          6            7 I stor grad 

 

29. I hvilken grad har du opplevd å bli trodd av din terapeut/hjelper du har fortalt at du har 
opplevd seksuelle overgrep/voldtekt? 

  
 
 
 

30. I hvilken grad kan du snakke med din familie om dine overgrepserfaringer? 
 

I liten grad  1         2         3         4         5          6            7 I stor grad 

 

31. I hvilken grad kan du snakke med dine venner om dine overgrepserfaringer?  
  
 
 
 

32. I hvilken grad kan du snakke med din terapeut/ hjelper om dine overgrepserfaringer?  
 

I liten grad  1         2         3         4         5          6            7 I stor grad 

 
33. A. Hvor lang tid gikk det fra overgrepet/ voldtekten opphørte til du fikk hjelp til å 

bearbeiding det?  
 1-6 mnd    
 7-12 mnd 
 1-2 år  
 3-5 år 
 6-8 år    
 9-10 år 
 mer enn 10 år   
 Husker ikke 

 

I liten grad  1         2         3         4         5          6            7 I stor grad 

I liten grad  1         2         3         4         5          6            7 I stor grad 

I liten grad  1         2         3         4         5          6            7 I stor grad 
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B. Hvor lang tid har du til nå brukt på å bearbeide de seksuelle overgrep/voldtekt?  
 1-6 mnd    
 7-12 mnd 
 1-2 år  
 3-5 år 
 6-8 år    
 9-10 år 
 mer enn 10 år   
 Husker ikke 

 
34. Unngår du å reise til steder der du kan risikere å møte overgriper?   

 Ja    
 Nei 
 Vet ikke   

 

35. På dette spørsmålet skal du svare ut fra hvordan du har det NÅ FOR TIDEN (DENNE 
UKEN). Sett ring rundt det tallet som best samsvarer med din opplevelse. 

 

A. I hvor stor grad er du plaget med skyldfølelse for at overgrepet/voldtekten skjedde?  
 

I liten grad  1         2         3         4         5          6            7 I stor grad 

 
B. I hvor stor grad er du plaget med skamfølelse for at overgrepet/voldtekten skjedde?  
 

I liten grad  1         2         3         4         5          6            7 I stor grad 

 
 
Noen ganger kan kroppen vår gi reaksjoner som vi er uenige i. For eksempel kan vi le når vi blir 
sterkt kilt, selv om vi egentlig synes dette er ubehagelig. Neste spørsmål som stilles er veldig 
personlig, men det tas med her fordi det kan gi ny kunnskap om forklaringer til bearbeiding av 
skyldfølelse og skamfølelse. 

 
 

36. Hvilke av følgende følelser/reaksjoner har du opplevd under overgrepet? Du kan krysse 
av for de svar som passer med din erfaring.  

 Smerte    
 Redsel 
 Sinne 
 Skam 
 Avsky 
 Følelse av å ikke være tilstedet 
 Følelse av å være utenfor egen kropp 
 Reaksjoner som lyst, opphisselse 
 Nærhet og varme 
 Husker ikke 
 Ønsker ikke å svare 
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Anmeldelse av seksuelle overgrep  
 

37. A. Er de seksuelle overgrep/den voldtekt du har opplevd noen gang blitt anmeldt?  
  Ja 
  Nei 

 
B. Hvis ja, hvem var det da som leverte inn en anmeldelse? 

 Du selv 
 Dine foreldre 
 Dine steforeldre/fosterforeldre 
 Barnevernet 
 Politiet/Offentlig påtale 
 Andre ………………………… 

 

38. A. Har du diskutert anmeldelse av seksuelle overgrep med noen?  
 Ja 
 Nei     
 Vet ikke/Husker ikke   

 
B. Hvis du svarte ja på A, hvem har du diskutert dette med? Kryss av for de 
svaralternativene som er aktuelle. 

 Familie      Ansatt v/ Incestsenter, Ansatt ved DIXI senter 
 Venner      Politi 
 Ansatt ved voldtektsmottak  Advokat 
 Lege/Terapeut   Andre  ………………………………………………...

    
C.  Hvis du svarte ja på A, hva har du diskutert? Kryss av for de svaralternativene som 
er aktuelle for deg.   

 Konsekvenser for deg  
 Konsekvenser for din familie 
 Konsekvenser for overgriper 
 Konsekvenser for overgriper sin familie 
 Politiets etterforskning 
 Rettssak 
 Om en alltid skal anmelde slike hendelser 
 Andre forhold     

 
39. A. Er du noen gang blitt oppfordret til å anmelde de seksuelle overgrepene?  

  Ja 
  Nei 
  Vet ikke/Husker ikke  

 
B. Hvis ja, av hvor mange personer?  ……………… 

  
40. A. Er du noen gang blitt oppfordret til ikke å anmelde de seksuelle overgrepene?  

  Ja 
  Nei 
  Vet ikke/Husker ikke  

 
B. Hvis ja, av hvor mange personer?    ……………… 
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41.  A. Er du noen gang blitt truet til ikke å anmelde de seksuelle overgrepene?  
  Ja 
  Nei 
  Vet ikke/Husker ikke  

 
B. Hvis ja, av hvor mange personer?    ……………… 

 
42. Hvis det er levert inn anmeldelse – hvor lang tid gikk det fra overgrep/voldtekt til det ble 

levert inn anmeldelse?                       
 1-6 mnd    
 7-12 mnd 
 1-2 år  
 3-5 år 
 6-8 år    
 9-10 år 
 mer enn 10 år   
 Husker ikke 

 
43. Hvis du hittil har valgt å ikke anmelde:  

Hvorfor har du valgt å ikke anmelde? Kryss av for de svaralternativer som er aktuelle for 
deg.   

  Jeg vet ikke hvem overgriper er  
  Jeg husker få detaljer fra overgrep/voldtekt  
  Jeg ønsker ikke å straffe overgriper  
  Jeg er redd for hva som kan skje med meg dersom jeg anmelder  
  Jeg ønsker ikke mer oppmerksomhet rundt meg knyttet til seksuelle overgrep/voldtekt  
  Jeg er redd for å sette i gang en stor prosess som det ikke kommer noe godt ut av  

 
  Jeg regner med at en anmeldelse vil bli henlagt  
  Jeg mangler konkrete bevis 
  Saken er foreldet 
  Jeg er redd for ikke å bli trodd  
  Jeg var ruset når overgrep/voldtekt skjedde, og er redd dette skulle bli brukt mot meg  
  Jeg har opplevd å ikke bli trodd  
  Overgriper er en person mange har tillit til  

 
  Jeg ønsker ikke å snakke om overgrep/voldtekt i avhør 
  Jeg ønsker ikke møte overgriper i en rettssak  
  Jeg opplever meg ikke sterk nok til å gå gjennom politiavhør og en eventuell rettssak.  
  Jeg ønsket ikke at noen i min familie skal få vite om overgrepene/voldtekten. 
  Jeg ønsker ikke at noen av mine venner skal få vite om overgrepene/voldtekten.  
  Overgriper er i nær familie  

 
  Jeg har skyldfølelse for at overgrep/voldtekt skjedde  
  Jeg har flyttet  
  Overgriper er flyttet  
  Overgriper er død.  
  Annen begrunnelse . ..... …..……………………………………………………………….. 

 
44. Hvis du valgte å ikke anmelde: var dette riktig eller galt?  

  Riktig 
  Galt 
  Vet ikke  
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45. Hvis det var andre enn deg selv som anmeldte: var dette riktig eller galt?  
 Riktig 
 Galt 
 Vet ikke 

 
For de som ikke har anmeldt seksuelle overgrep/voldtekt var dette siste 
spørsmål. Tusen takk for at du var villig til å delta i undersøkelsen.  
 
 

46. Hvis du har valgt å anmelde seksuelle overgrep/voldtekt:  
Hvorfor valgte du å anmelde?   Kryss av for de svaralternativer som er aktuelle for deg. 
            

  Jeg ønsket å bli trodd  
  Jeg ønsket at overgriper skal få hjelp. 
  Jeg ønsket å forhindre at overgriper begår nye overgrep/voldtekt. 
  Jeg ønsket at andre skal få vite hva overgriper har gjort. 
  Jeg ønsket at overgriper skal få sin straff. 
  Jeg mente det er viktig at seksuelle overgrep/voldtekt blir anmeldt. 
  Jeg skulle søke voldsoffererstatning.  
  Jeg ønsket et oppgjør for å bli ferdig med overgrep/overgriper slik at jeg kunne gå videre i 

                livet.  
  Det var andre personer som fikk meg til å anmelde.   
  Annen begrunnelse  

 
………………………………………………………………………………. 

 
 

47. Vet din familie at du har anmeldt seksuelle overgrep/voldtekt?                    
 Ja, alle  
 Ja, de fleste  
 Kun de færreste  
 Nei, ingen 

 
48. Vet dine venner at du har anmeldt seksuelle overgrep/voldtekt? 

 Ja, alle  
 Ja, de fleste  
 Kun de færreste  
 Nei, ingen 

 
49. I hvilken grad har din familie støttet deg i din avgjørelse om å anmelde seksuelle 

overgrep/voldtekt? 
  
 
 
 

50. I hvilken grad har dine venner støttet deg i din avgjørelse om å anmelde seksuelle 
overgrep/voldtekt?  
 

I liten grad  1         2         3         4         5          6            7 I stor grad 

 
 
 
 

I liten grad  1         2         3         4         5          6            7 I stor grad 
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51. A. Fikk du levert inn anmeldelse første gang du henvendte deg til politikammeret for å 

anmelde?  
 Ja 
 Nei 

 
B. Hvis nei, hvor mange ganger måtte du henvende deg til politikammeret for å levere inn 

anmeldelse?   
…………….. ganger  
 

52. Hvilket kjønn hadde politietterforskeren som snakket med deg når du leverte din 
anmeldelse? 

 Kvinne 
 Mann 

 
53. A. Ble saken din overført til en ny etterforsker mens etterforskningen pågikk? 

 Ja 
 Nei 

Hvis ja, hvor mange ganger? …………. 
 

B. Hvis du fikk ny etterforsker, hvilket kjønn hadde den nye etterforskeren?  
 Kvinne 
 Mann  

 
54. Hvor lang tid gikk det fra du leverte din anmeldelse til det forelå en påtalebeslutning?  

 0-3 mnd 
 4-6 mnd 
 7-9 mnd 
 10 – 12 mnd 
 Mellom 1og 2 år 
 Mer enn 2 år 

 
Nedenfor kommer noen spørsmål knyttet til dine erfaringer med å anmelde. Sett ring rundt det svaret 
som best samsvarer med din erfaring.  
 

55. I hvilken grad er du fornøyd med den måten du ble møtt av politiet da du forklarte deg 
om overgrepet?  
 

 
 
 

56. I hvilken grad er du fornøyd med den forklaring som du selv gav til politiet?   
 

 
 
 

57. I 
hvilken grad opplevde du at du ble trodd da du forklarte deg til politiet?  
 

 
 
 

58. I hvilken grad er du fornøyd med politiets etterforskning?  
 

I liten grad  1         2         3         4         5          6            7 I stor grad 

I liten grad  1         2         3         4         5          6            7 I stor grad 

I liten grad  1         2         3         4         5          6            7 I stor grad 

I liten grad  1         2         3         4         5          6            7 I stor grad 
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59. Når du snakket med politietterforskeren første gang fikk du da:   
A. Informasjon om din rett til å ha bistandsadvokat under avhør?              

 Ja  
 Nei  
 Vet ikke  

 
B. Mulighet for å ta med en venn/familie eller bistandsadvokat under avhør 

 Ja  
 Nei  
 Vet ikke  

 
C. Informasjon om sakens mulige utfall  

  Ja  
  Nei 
  Vet ikke                         

 
60. Hvilket kjønn har din bistandsadvokat?   

  Kvinne 
  Mann 

 
61. Har du noen gang skiftet bistandsadvokat?  

  Ja 
  Nei 

 
Hvis ja, hvor mange ganger?    …………………..  

 
62. I hvilken grad er du fornøyd med den hjelpen du har fått hos bistandsadvokat?  

 
 
 
 
 

63. I hvilken grad har du opplevd å bli trodd når du har snakket med bistandsadvokat? 
 

 
 

 
                                                             

64. A. Hvilken påtalebeslutning kom politiet frem til?  
 Anmeldelsen etterforskes fortsatt 
 Anmeldelsen ble henlagt 
 Saken skal behandles i retten   
 Vet ikke  

 
B. Hvis saken ble henlagt; hva var begrunnelsen for dette?  

 Manglende etterforskningskapasitet 
 Mangler opplysninger om siktede 
 Bevisets stilling (mangel på bevis) 
 Ikke straffbart forhold  
 Forholdet er foreldet 
 Andre grunner ………………………….. 
 Vet ikke 

 

I liten grad  1         2         3         4         5          6            7 I stor grad 

I liten grad  1         2         3         4         5          6            7 I stor grad 



 305 
 

C. Hvis saken ble henlagt, var det riktig eller galt å anmelde?  
 Riktig 
 Galt  
 Vet ikke  

 
 

Voldsoffererstatning 
 

65. A. Har du søkt voldsoffererstatning?  
 Ja 
 Nei 
 Vet ikke  

 
B. Hvis ja, har du mottatt voldsoffererstatning?  

 Ja  
 Nei 
 Saken er til behandling  

    
C. Hvis du har mottatt voldsoffererstatning, hvor mye fikk du?               ………………..kr 

 
Media 

66. A. Ble overgrepet/voldtekten omtalt i media?  
 Ja 
 Nei 
 Vet ikke/husker ikke 

 
B. Hvis ja, I hvilken sammenheng skjedde dette?  

         Vitner fortalte til media at seksuelle overgrep/ voldtekt var skjedd 
         I forbindelse med anmeldelsen 
         I forbindelse med rettssaken 
         I forbindelse med at andre overgrepssaker/ voldtekter ble anmeldt 
         Husker ikke/Vet ikke 
 
        C. Hvis saken ble omtalt i media, Hvordan ble saken omtalt?  
         Den ble omtalt på en nøytral måte  
         Den ble omtalt fra fornærmedes perspektiv 
         Den ble omtalt fra overgripers perspektiv  
         Husker ikke 
  
        D.  Hvis saken ble omtalt i media, ble det da gitt opplysninger som du opplevde som 
             intime detaljer?  
         Ja 
         Nei    
         Vet ikke/husker ikke  

 
For de som fikk sin sak henlagt er dette siste spørsmål. Tusen takk for hjelpen for at 
du var villig til å delta i undersøkelsen.  
 
De som har fått sin sak prøvd i retten fortsetter med neste spørsmål.  
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Saken ble behandlet i retten 
 

67. Hvor lang tid gikk det fra du anmeldte seksuelle overgrep/voldtekt til saken kom opp i 
retten første gangen?  

 Mindre enn 6 mnd 
 7 - 12 mnd  
 13 - 18 mnd 
 19 – 24 mnd   
 Mer enn 2 år   

 
68. I hvilken grad var du fornøyd med den måten som aktor la frem din sak i retten? 

 
 
 
 
 

69. I hvilken grad er du fornøyd med den måten du la frem din sak i retten?  
 

 
 
 
 

70. I hvilken grad opplevde du å bli trodd når du la frem din sak i retten?   
 

 
 
 

71. A. I hvilken rettsinstans ble saken din sist behandlet?   
 Tingsretten (tidligere by og herredsretten)   
 Lagmannsretten   
 Høyesterett  

 
B. Hvilket kjønn hadde dommer i tingretten? 

 Kvinne 
 Mann 

 
C. Hvilket kjønn hadde lagdommer i lagmannsretten?  

 Kvinne 
 Mann 

 
72. A. Hva var utfallet av siste rettsbehandling?      

 Den anmeldte ble dømt  
 Den anmeldte ble frikjent  

 
B. Hvis saken ble sist behandlet i høyesterett, hva var da utfallet?   

 Dommen ble opprettholdt  
 Dommen ble endret 

 
C.  Hvis dommen ble endret, på hvilken måte ble den endret.   

 Overgriperen fikk mildere straff 
 Overgriperen fikk strengere straff  
 Erstatningssummen ble satt høyere  
 Erstatningssummen ble satt lavere  
 Husker ikke     

 

I liten grad  1         2         3         4         5          6            7 I stor grad 

I liten grad  1         2         3         4         5          6            7 I stor grad 

I liten grad  1         2         3         4         5          6            7 I stor grad 
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73. Var det riktig eller galt å anmelde seksuelle overgrep/voldtekt?  
 Riktig 
 Galt  
 Vet ikke 

 
74. Hvis du ble spurt om råd fra en person ville du da rådet denne personen til å anmelde 

seksuelle overgrep/voldtekt? 
 Ja 
 Nei 
 Vet ikke  

 
 
Tusen takk for at du har vært villig til å delta i undersøkelsen. Vennligst returner 
spørreskjema i vedlagte konvolutt som du klistrer igjen og sender til  
Hildur Vea, Høgskolen Stord/Haugesund, Bjønsonsgt 45, 5528 Haugesund.  
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1983:1 Hälsa för alla i Norden år 2000. Föredrag presenterade på en konferens vid 

Nordiska hälsovårdshögskolan 7–10 september 1982. 
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1987:3 Methods and Experience in Planning for Health. Essential Drugs. Frants 
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