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Forord.  
Barnets beste – også i overgrepssaker 

 
Redd Barna har i en årrekke arbeidet for å forebygge seksuelle overgrep mot barn og bidra til at barn 
som utsettes for overgrep får rett hjelp i rett tid. Redd Barna har også vært opptatt av hva som skjer i 
rettsapparatet når saker om seksuelle overgrep mot barn blir anmeldt.  På oppdrag av Redd Barna har 
forsker Ragnhild Hennum skrevet utredningen ”Seksuelle overgrep mot barn. Omfang og 
rettsapparatets behandling”. Rapporten viser at det er betydelig forskjell på antallet seksuelle overgrep 
mot barn og det antall saker som blir anmeldt. Det er grunnlag for å si at de fleste seksuelle overgrep 
mot barn aldri blir kjent for politiet.  
 
Samtidig avdekkes en tendens til at færre saker etterforskes ferdig i forhold til antallet anmeldte saker. 
Gitt de alvorlige forbrytelsene vi snakker om her, er dette alarmerende. En årsak kan likevel være 
særskilte problemer knyttet til etterforskning og straffeforfølgelse i overgrepssaker mot barn. Det er 
ikke gitt at en kan innføre endringer i politiets og rettsapparatets behandling av disse sakene uten at det 
kommer i konflikt med prinsipper for generell rettssikkerhet. Desto viktigere blir det da å gjøre noe 
med den totale behandlingen av fornærmede (barnet) i sakene, og sørge for at den blir så god og 
beskyttende som mulig. Man må utvikle en modell der barn blir tatt hånd om på en profesjonell måte 
fra første dag, der de slipper å gå inn i lange køer for å vente på tur i rettsvesenet, helsevesenet og andre 
hjelpeinstanser.  
 
På Island har de tatt konsekvensen av det man vet om traumatiserte barn og deres behov for rask 
avlastning og oppfølging. De har etablert et eget hus der barn i saker om seksuelle overgrep raskt blir 
tatt hånd om av høyt kvalifiserte fagfolk. Barnet og familien treffer alle fagfolk de må forholde seg til 
på dette stedet, og slipper dermed å reise mellom ulike kontorer for å treffe dem. Så snart en sak blir 
anmeldt tas barnet inn til et intervju. Intervjuet utføres av spesialutdannede folk og tilfredsstiller 
rettsapparatets krav. Intervjuet blir tatt opp på video, og så snart det er avsluttet kan arbeidet med å 
ivareta barnets øvrige behov iverksettes. Før barnet forlater huset får det en første timeavtale for terapi 
eller andre typer oppfølging. Barnets behov for hjelp og behandling ivaretas dermed uavhengig av 
rettsapparatets videre arbeid. 
 
Redd Barna mener tiden er moden for at også Norge etablerer tilbud til seksuelt misbrukte barn som 
ivaretar dem på en barnevennlig og faglig forsvarlig måte, og en måte som er en opplyst rettsstat 
verdig. Det må bli slutt på at barn må vente i lang tid på å gjennomgå undersøkelser og avhør, og det 
må bli slutt på at behandling ikke kan starte opp fordi rettsapparatets arbeid ikke er avsluttet. Og det må 
bli slutt på at det er tilfeldigheter som avgjør om et barn får terapeutisk oppfølging etter påståtte 
seksuelle overgrep. Det er dokumentert at det finnes gode modeller for denne typen arbeid, og det 
finnes ingen gode grunner til ikke å ta dem i bruk. 
 
Redd Barna, 15. mars 2004 

Gro Brækken 
Generalsekretær 
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1. Kapittel: Bakgrunn og metode  

1.1 Innledning 
Denne rapporten skal handle om seksuelle overgrep mot barn, nærmere bestemt 
rettsapparatets behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn. Fokuset på seksuelle 
overgrep mot barn er av relativt ny dato, man skal ikke lengre enn 30-40 år tilbake i tid 
før denne type overgrep ikke var et tema verken i rettsapparatet eller i samfunnet 
forøvrig.  Med fremveksten av kvinnebevegelsen på slutten av 1960- og begynnelsen av 
1970-tallet ble søkelyset rettet mot seksuelle overgrep mot barn. Kvinnebevegelsen satte 
først fokus på kvinnemishandling og voldtekt. Som et resultat av dette ble det første 
krisesenteret for mishandlede og voldtatte kvinner åpnet i Oslo i 1978. Når søkelyset ble 
satt på mishandling og voldtekt, ble man også oppmerksom på seksuelle overgrep mot 
barn. Åpenheten rundt menns overgrep mot kvinner skapte et klima som også gjorde det 
mulig for ofre for seksuelle overgrep å stå frem med sin historie.  
 
Det ble utgitt en rekke bøker som kom til å bety mye for forståelsen av og åpenheten 
rundt seksuelle overgrep mot barn.  I USA fikk Louise Armstrongs’ bok «Kiss daddy 
goodnight. A speak-out on incest» (1978) stor betydning. Armstrong brukte sin egen og 
andre kvinners overgrepshistorier som eksempler i boken. Hennes poeng er blant annet at 
det ikke er incest i seg selv som er tabu, men å snakke om incest, og hun brukte boken til 
å bryte dette tabuet.  
 
I 1983 ble boken «Incest» oversatt fra svensk, dette var en av de første fagbøkene om 
temaet utgitt i Norge. I boken gir forfatterne (Britasdotter og Stövling, 1983) en 
omfattende beskrivelse av omfang, skadevirkninger, lovverk og forskning om seksuelle 
overgrep mot barn. Samme år kom det også ut en dansk antologi med tittelen «Incest. En 
bog om blodskam» (1983).  Boken inneholdt en rekke artikler om alt fra omfang og 
skadevirkninger til behandling av ofre1 og gjerningsmenn.  I oktober 1985 viste NRK 
filmen «Det er noe med Amelia.» (Kringstad 1997, s. 26). Etter filmen var det mange 
henvendelser til krisetelefoner som var opprettet i forbindelse med visningen.  Noen 
måneder senere, i juni 1986, ble Støttesenteret mot incest (SMI) åpnet i Oslo.  Med 
åpningen av Støttesenteret ble det rettet betydelig medieoppmerksomhet rundt seksuelle 
overgrep mot barn. Også fagfolk satte fokus på seksuelle overgrep mot barn. Dette førte 
blant annet til forskning omkring omfang, årsaker og virkninger av seksuelle overgrep 
mot barn.   
 
Samtidig med denne nye åpenheten rundt seksuelle overgrep mot barn skjedde det en 
kraftig økning i antallet anmeldelser av denne typen lovbrudd (dette blir omtalt nærmere 
nedenfor i kapittel 3).  Den tausheten som tidligere omsluttet temaet var trolig en 
medvirkende årsak til at svært få saker om seksuelle overgrep ble anmeldt. I noen tilfeller 
var det nok slik at den som ble utsatt for overgrep ikke hadde kunnskap om at 
overgrepene var straffbare, mens det i de fleste tilfellene trolig var redsel for ikke å bli 
trodd som holdt ofrene tilbake fra å anmelde. Søkelyset på seksuelle overgrep mot barn 
førte også til at foreldre og offentlige instanser, slik som skoler og barnevernet, fikk mer 
kunnskap, og dermed ble mer oppmerksomme på seksuelle overgrep mot barn.  Det igjen 
førte til at disse gruppene oftere begynte å anmelde mulige overgrep.  
 
I denne rapporten er hovedfokuset rettet mot rettsapparatets behandling av saker om 
seksuelle overgrep mot barn.  For det første skal rapporten omhandle hvor mange saker 
                                                   
1 Personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep kalles av noen offer. I et rettslig språk er det vanlig å 
bruke betegnelsen fornærmet, på offeret for en straffbar handling. I denne rapporten vil jeg bruke 
fornærmede, offeret eller barnet for å beskrive det overgrepsutsatte barnet.   
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om seksuelle overgrep mot barn som behandles i rettsapparatet, hvordan sakene 
behandles og hva som blir utfallet av sakene. I tillegg skal rapporten omhandle omfanget 
av seksuelle overgrep mot barn, altså det totale omfanget ikke bare de sakene som 
anmeldes til politiet. 

1.2 Rettslige utgangspunkt  

1.2.1 Hva er barn? 
Før jeg går inn på disse spørsmålene skal jeg imidlertid kort omtale hva som rettslig sett 
regnes som seksuelle overgrep mot barn.  Et interessant spørsmål er hvem som regnes 
som barn juridisk sett.  Grensen mellom barn og voksen har vært forskjellig opp gjennom 
tiden. Dersom man tar utgangspunkt i biologiske eller sosiale kriterier var puberteten et 
viktig skille tidligere, blant annet fordi barn fra det tidspunkt ble ansett for å kunne utføre 
voksent arbeid (Smith 1980, s. 34). I dag vil nok de fleste trekke grensen et annet sted. Vi 
har fått en ungdomstid som strekker seg langt inn i tyveårene, og mange vil nok trekke 
grensen mellom barn, eller ungdom og voksen så sent som rundt 20-25 år.  Rettslig sett er 
dette annerledes. Det viktigste juridiske skillet mellom barn og voksen er 
myndighetsalderen, som er 18 år (vergemålslovens § 1).  Ved myndighetsalderen 
opphører foreldreansvaret, og barnet får rettigheter og plikter som en voksen.  Det er 
imidlertid ikke alle rettigheter og plikter som er knyttet til myndighetsalderen.  For 
eksempel inntrer ikke retten til å kjøpe brennevin før man er 20 år, dette følger av 
alkohollovens § 8-8.  Det er også plikter som inntrer før fylte 18 år. For eksempel er den 
kriminelle lavalder satt til 15 år, jfr. straffelovens § 46.  Barn over denne alderen blir stilt 
rettslig til ansvar for straffbare handlinger de begår. For seksualitet opererer straffeloven 
med en grense som avviker fra myndighetsalderen, den seksuelle lavalder er satt til 16 år. 
I bestemmelser som setter forbud mot seksuell omgang med barn, betraktes alle som er 
yngre enn 16 år som barn. Dette er den aldersgrensen som er interessant for denne 
rapporten. Temaet her skal altså være seksuelle overgrep mot noen under 16 år. Det skal 
dog nevnes at det finnes noen straffebestemmelser som opererer med en 18-års grense. 
Det er blant annet forbudt å kjøpe seksuelle tjenester av noen under 18 år (§ 203), det er 
forbudt å forlede noen under 18 år til å la seg avbilde i pornografisk materiale eller å 
fremstille slikt materiale der noen under 18 år er avbildet (§ 204). Det er også forbudt å 
ha seksuell omgang med noen som står under ens omsorg, myndighet eller oppsikt når 
vedkommende er under 18 år (§ 199 – mer om denne nedenfor).   Selv om det i noen 
bestemmelser opereres med en 18 års grense er hovedregelen at grensen for når noen 
regnes som barn er 16 år.  
 
De bestemmelsene som gjelder seksuelle overgrep mot barn, kan litt enkelt deles i to 
grupper: Den første gruppen omfatter bestemmelsene som retter seg mot seksuell omgang 
(det som tidligere ble kalt utuktig omgang) - som er de mest alvorlige2 formene for 
seksuelle overgrep.  Straffelovens §§ 195 og 196 regulerer seksuell omgang med 
mindreårige (altså noen under 16 år), og §§ 197-199 regulerer seksuell omgang  med 
slektninger. I den andre gruppen finner man de mindre alvorlige seksuelle overgrepene, 
disse kalles seksuell handling som er regulert i straffelovens § 200 og seksuelt krenkende 
eller annen uanstendig adferd som er regulert i straffelovens § 201.  

                                                   
2 Jeg har valgt å bruke skillet mellom seksuell omgang og seksuell handling/adferd som skille mellom 
alvorlige/mindre alvorlige overgrep, fordi rettsapparatet skiller mellom alvorlige og mindre alvorlige 
overgrep ved hjelp av disse begrepene. Det er ikke gitt at offeret og gjerningsmannens opplevelse av 
handlingenes alvorlighet vil følge dette skille. Heller ikke skadevirkningene av seksuelle overgrep behøver 
å følge dette skillet. Handlinger som blir betegnet som mindre alvorlige kan ha alvorlige følger, på samme 
måte som handlinger som karakteriseres som alvorlige, ikke behøver å ha alvorlige skadefølger.   
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1.2.2 Bestemmelser som retter seg mot seksuell omgang med barn 
Begrepet seksuell omgang omfatter ikke bare samleie men også andre grovere seksuelle 
handlinger.  Andenæs og Bratholm skriver at: «Ved siden av samleie omfatter uttrykket 
utuktig omgang(min anmerkning: i dagens språkbruk seksuell omgang) seksuelle 
handlinger av en viss intensitet.» (1996, s. 108) Etter dagens regler omfatter begrepet 
samleie følgende handlinger: Innføring av penis i vagina eller endetarmen. Likestilt med 
samleie er innføring av penis i munnen og innføring av gjenstander i vagina eller 
endetarmen.  Begrepet seksuell omgang omfatter imidlertid mer enn samleie, alle former 
for masturbasjon omfattes blandt annet av begrepet. Likeså omfattes alle former for 
samleieliknende handlinger, for eksempel at en mann gnir sin penis mot en kvinnes 
mage.  Innføring av fingre i vagina eller endetarmsåpningen vil også betraktes som 
seksuell omgang. Det er flere bestemmelser i straffeloven som regulerer seksuell 
omgang. I loven er det et skille slik at seksuell omgang med noen under 14 år behandles i 
en bestemmelse, mens seksuell omgang med noen under 16 år (altså mellom 14 og 16 år) 
behandles i en annen bestemmelse. Årsaken til dette skillet er at det anses som mer 
alvorlig med seksuell omgang med noen under 14 år, enn med noen mellom 14 og 16 år. 

1.2.2.1 Seksuell omgang med noen under 14 år – straffelovens § 195 
Straffelovens § 195 som regulerer seksuell omgang med barn under 14 år lyder som 
følger: 
§195. Den som har seksuell omgang med barn under 14 år, straffes med fengsel inntil 10 
år. Dersom den seksuelle omgangen var samleie, er straffen fengsel i minst 2 år.  
       Fengsel inntil 21 år kan idømmes dersom  
a) handlingen er begått av flere i fellesskap,  
b) handlingen er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte,  
c) handlingen er foretatt overfor barn under 10 år og det har skjedd gjentatte 
overgrep,  
d) den skyldige tidligere har vært straffet etter denne bestemmelsen eller etter §192 , 
eller  
e) fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller 
helse. Seksuelt overførbar sykdom og allmennfarlig smittsom sykdom, jf. 
smittevernloven  §1-3 nr. 3 jf. nr. 1, regnes alltid som betydelig skade på legeme eller 
helse etter denne paragrafen.  
       Villfarelse om alder utelukker ikke straffeskyld.  
       Straff etter denne bestemmelsen kan falle bort eller settes under det lavmål som 
følger av første ledd annet punktum dersom de som har hatt den seksuelle omgangen, er 
omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.  
 
Straffelovens § 195 setter straff for den som har seksuell omgang med barn under 14 år.  
Straffen er fengsel inntil ti år. Dersom den seksuelle omgangen er samleie er straffen 
fengsel i minst to år. Bestemmelsen som setter straffen til fengsel i minst 2 år ved 
samleie, er blitt fortolket slik at den ikke henviser til det 10-års maksimum som fremgår i 
første setning. Dette betyr at man går opp til straffelovens ordinære maksimumsstraff 
som er 15 år, straffelovens §17 (Rt. 1965, s. 1177, se også Andenæs og Bratholm, 1996 s. 
112). For seksuell omgang med noen under 14 år er straffen altså fengsel inntil 10 år, 
men minimum 2 år og maksimum 15 år dersom den seksuelle omgangen var samleie.  
 
I § 195 annet ledd bestemmes det at fengsel inntil 21 år kan idømmes dersom visse 
straffeskjerpende forhold foreligger.  Den utvidede strafferammen kan anvendes dersom 
fornærmede omkommer som en følge av overgrepet, eller dersom fornærmede får 
betydelig skade på legeme eller helse. Seksuelt overførbar sykdom eller allmennfarlig 
smittsom sykdom anses alltid som betydelig skade etter denne bestemmelsen. Videre 
kommer den utvidede strafferammen til anvendelse dersom siktede tidligere har vært 
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dømt etter denne bestemmelsen eller for voldtekt (§ 192). Det er også straffeskjerpende 
dersom handlingen er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte, eller 
dersom handlingen er foretatt overfor barn under 10 år og det har skjedd gjentatte 
overgrep.  Det er altså en rekke momenter som kan gjøre at den utvidede strafferammen 
på fengsel inntil 21 år kan komme til anvendelse.   
 
Det er irrelevant for straffbarheten om fornærmede samtykker til de seksuelle 
handlingene. Gjerningsmannen straffes altså selv om fornærmede har samtykket.  
Skyldkravet er forsett3. Normalt skulle forsettet også omfatte fornærmedes alder, slik at 
gjerningsmannen måtte være klar over at fornærmede var under 14 år. Dette hadde 
medført at dersom gjerningsmannen trodde at barnet var over lavalderen, var han straffri.  
Regelen var slik frem til 1927, da det ble gjort et unntak fra kravet om forsett i forhold til 
fornærmedes alder.  Etter dette kom det inn en regel i straffelovens § 195 3. ledd om at 
villfarelse med hensyn til alder ikke utelukker straffeskyld. Dette innebærer at 
gjerningsmannen ikke kan påberope seg at han trodde fornærmede var over 14 år.  
 
Bestemmelsens siste ledd inneholder en regel om at straff kan falle bort eller settes under 
det bestemte lavmål dersom «.. de som har hatt den seksuelle omgangen er omtrent 
jevnbyrdige i alder og utvikling.»   Det åpnes ikke for store aldersforskjeller mellom 
partene. Nedenfor under fremstillingen av § 196 er dette drøftet nærmere.  

1.2.2.2 Seksuell omgang med noen under 16 år – straffelovens § 196 
Straffelovens § 196 regulerer seksuell omgang med noen under 16 år (altså mellom 14 år 
og 16 år), og lyder som følger: 
 
§196. Den som har seksuell omgang med barn under 16 år, straffes med fengsel inntil 5 
år.  
       Fengsel inntil 15 år kan idømmes dersom  
a) handlingen er begått av flere i fellesskap,  
b) handlingen er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte,  
c) den skyldige tidligere har vært straffet etter denne bestemmelsen eller etter §192 
eller §195, eller  
d) fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på legeme eller 
helse. Seksuelt overførbar sykdom og allmennfarlig smittsom sykdom, jf. 
smittevernloven §1-3 nr. 3 jf. nr. 1, regnes alltid som betydelig skade på legeme eller 
helse etter denne paragrafen.  
       Villfarelse om alder utelukker ikke straffeskyld, med mindre ingen uaktsomhet 
foreligger i så måte.  
       Straff etter denne bestemmelsen kan falle bort dersom de som har hatt den seksuelle 
omgangen, er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.  
 
For seksuell omgang med barn under 16 år kan det idømmes fengsel inntil 5 år. Denne 
bestemmelsen retter seg altså mot seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Det er 
fremdeles bare de alvorligste seksuelle handlingene (seksuell omgang) som rammes. 
Etter denne paragrafen gjelder det ikke noen minimumsstraff ved samleie. Dette er altså 
en forskjell i forhold til overgrep mot noen under 14 år. Fremdeles er fornærmedes 
samtykke irrelevant for straffbarheten, og skyldformen er forsett.  I bestemmelsens annet 
ledd er det vist til en rekke straffeskjerpende momenter som gjør at fengsel inntil 15 år 
kan idømmes. De momentene som fører til utvidelse av strafferammen er de samme som 
etter straffelovens §195 (se om disse ovenfor).  
 

                                                   
3 Litt enkelt betyr det at gjerningsmannen må være klar over at han har seksuell omgang med barnet. 
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Ovenfor viste jeg at villfarelse med hensyn til fornærmedes alder ikke hadde betydning 
for straffbarheten etter straffelovens § 195. For overgrep mot noen mellom 14 og 16 år 
gjaldt tilsvarende regel frem til 1963. Da ble det foretatt en oppmykning etter forslag fra 
Straffelovrådet (Straffelovrådets innstilling, 1960, s. 25 og Ot. prp. 40 (1961-62)).  
Straffelovens § 196 3. ledd lyder: « Villfarelse om alder utelukker ikke straffeskyld, med 
mindre ingen uaktsomhet foreligger i så måte.» Gjerningsmannen kan altså bli hørt med 
en påstand om at han trodde fornærmede var over 16 år, dersom han ikke kan lastes for 
ikke å vite at fornærmede var under 16 år. Vurderingen skal være streng. I Innstillingen 
fra Straffelovrådet sto det: «Kan man på noen måte si at gjerningsmannen har handlet 
uaktsomt, vil han måtte straffelles. Det må foreligge meget tungtveiende grunner, om 
gjerningsmannen skal frifinnes i henhold til den foreslåtte lovregel, som må oppfattes 
som en unntaksbestemmelse. (1960, s. 25)  
 
Straffelovens § 196 fjerde ledd inneholder en bestemmelse om at straff kan falle bort 
dersom: «.. de som har hatt den seksuelle omgangen er omtrent jevnbyrdige i alder og 
utvikling.»  Denne regelen kom også inn i loven i 1963. I sin innstilling skrev 
Straffelovrådet (1960, s. 32) at regelen slik den sto i noen tilfeller gav urimelige 
resultater. Rådet viste til et eksempel der f.eks. en 15 år gammel gutt og en 16 år gammel 
jente hadde samleie. Forholdet kunne være slik at gutten hadde tatt initiativ og overtalt 
jenta til den seksuelle omgangen. Likevel ville jenta bli straffet etter § 196, mens gutten 
ville være fornærmet eller offer. I praksis blir det ikke godtatt store aldersforskjeller. 
Høyesterett har ved flere anledninger tatt stilling til når det foreligger nærhet i alder og 
utvikling. I to dommer på 1990-tallet (Rt 1990, s. 1217 og 1994, s. 1000) har Høyesterett 
foretatt en utførlig drøftelse, med gjennomgang av tidligere rettspraksis. I den første 
dommen fant Høyesterett at en aldersforskjell på 4 år og 2 måneder ikke var for stor. 
Retten pekte på at man måtte ta hensyn til hvilket alderstrinn partene var på. Man kunne 
akseptere større aldersforskjeller på de høyere alderstrinn (det var tale om en nesten 16 år 
gammel jente og en nesten 20 år gammel gutt). Retten la også til grunn at vurderingen 
måtte ta hensyn utgangspunkt i «holdninger som er utbredt blant ungdom i 1990» (Rt 
1990, s. 1218).   I dommen fra 1994 slo retten i tillegg fast at det ved vurderingen måtte 
sees hen til partenes utvikling ved vurderingen av hvilke aldersforskjeller som kunne 
godtas. «Hvor fornærmede er kommet betydelig lenger i sin utvikling enn hva som kan 
sies å ligge innenfor et normalt variasjonsområde, er det grunn til å legge noe mindre 
vekt på forskjell i alder.»  (1994, s. 1000) Etter rettspraksis vil altså en aldersforskjell på i 
overkant av 4 år ligger i grenselandet for hva som kan godtas. Det vil være de konkrete 
omstendighetene slik som partenes utvikling og hvilken aldersgruppe de tilhører som blir 
avgjørende for om de anses jevnbyrdige i alder og utvikling.  

1.2.2.3 Seksuell omgang med slektninger – incest – straffelovens § 197-199 
Straffelovens §§ 197-199 inneholder ikke bestemmelser om seksuelle overgrep mot barn. 
Bestemmelsene rammer seksuell omgang med nære slektninger. Slik seksuell omgang er 
forbudt uavhengig av partenes alder. I dagligtale brukes ofte incest synonymt med 
seksuelle overgrep mot barn. Det er fordi det svært sjelden kommer opp saker der det er 
tale om seksuell omgang mellom slektninger der fornærmede ikke er et barn.  I forhold til 
seksuelle overgrep mot barn vil bestemmelsene som rammer seksuelle forhold med 
slektninger bare virke straffeskjerpende4.  Dersom det f.eks. er slik at en far begår 

                                                   
4 Når en straffbar handling medfører brudd på flere straffebestemmelser, kalles det idealkonkurrens. Det 
følger av straffelovens § 62 at det skal fastsettes en felles frihetsstraff som er høyere enn minstestraffen for 
noen av forbrytelsene, men som ikke må overstige maksimumsstraffen for noen av forbrytelsene med mer 
enn det halve. Det må heller ikke settes en straff som overstiger sammenlagt maksimumsstraff for 
forbrytelsene, dersom dette er lavere enn den høyeste maksimumsstraffen tillagt det halve. Det følger av 
straffelovens § 17 a) at straffen heller ikke kan settes høyere enn 20 år, dersom det ikke følger av noen av 
bestemmelsene at fengsel inntil 21 år kan idømmes.  
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seksuelle overgrep mot sin 13 år gamle datter, vil aldersaspektet ved handlingen bli 
bedømt etter § 195 om seksuelle overgrep mot noen under 14 år. Mens slektskapsaspektet 
ved handlingen vil rammes av § 197 som setter straff for den som har seksuell omgang 
med noen i rett nedstigende linje.  
Det er tre forskjellige bestemmelser i straffelovens kapittel 19 som rammer seksuell 
omgang mellom slektninger. For det første er det straffelovens § 197 som setter straff for 
den som har seksuell omgang med slektning i nedstigende linje (barn, barnebarn osv.). 
Bestemmelsen lyder slik: 
 
§197. Den som har seksuell omgang med slektning i nedstigende linje, straffes med 
fengsel inntil 5 år. Som slektning i nedstigende linje regnes biologiske og adopterte 
etterkommere.  
 
Straffen er fengsel inntil 5 år.  Som slektning i nedstigende linje regnes biologiske barn 
og adopterte etterkommere. Det er altså bare de mest alvorlige formene for seksuelle 
handlinger (seksuell omgang) som er straffbare etter denne bestemmelsen.  Dersom for 
eksempel en far begår mindre alvorlige seksuelle handlinger mot sitt barn vil dette 
selvfølgelig være straffbart etter bestemmelsen om seksuelle handlinger mot noen under 
16 år. Men det vil ikke være straffbart etter slektskapsbestemmelsen.  
 
I straffelovens § 198 settes det straff for den som har samleie med bror eller søster. 
Straffen er fengsel inntil ett år. Bestemmelsen lyder slik: 
 
§198. Den som har samleie med bror eller søster, straffes med fengsel inntil 1 år.  
Straff kommer ikke til anvendelse på personer under 18 år.  
 
Etter denne bestemmelsen rammes altså ikke enhver form for utuktig omgang - det må 
være tale om samleie før forholdet blir straffbart. I bestemmelsens 2. ledd er det en regel 
om at straff ikke kommer til anvendelse på personer under 18 år. 
 
Straffelovens § 199 rammer ikke biologisk slektskap, men det man kan kalle sosialt 
slektskap. Bestemmelsen lyder slik: 
 
§199. Den som har seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen 
person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt, straffes med 
fengsel inntil 5 år.  
       På samme måte straffes den som skaffer en annen seksuell omgang med noen som 
han selv står i et slikt forhold til.  
 
Det er altså straffbart å ha seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen 
under 18 år, som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt.  Bestemmelsen retter 
seg altså mot den som utnyttet et omsorgsforhold til å begå seksuelle overgrep.  Straffen 
er satt til fengsel inntil 5 år, og det er ikke økt strafferamme ved samleie.  Bestemmelsen 
setter også straff for den som fremmer en annens seksuelle omgang med noen som han 
står i et slikt forhold til som foran nevnt (ste-, fosterbarn o.l).  
 
I denne fremstillingen som dreier seg om seksuelle overgrep mot barn vil bestemmelsene 
om seksuell omgang mellom slektninger bare være interessante dersom den yngste av 
partene er under 16 år. Politiets mulighet til å få kunnskap om frivillig seksuell omgang 
mellom voksne slektninger, vil selvfølgelig være svært liten. Det er derfor all grunn til å 
tro at i de aller fleste incesttilfeller som kommer til politiets kunnskap dreier det seg om 
incest med barn under 16 år. 
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1.2.3 Bestemmelser som retter seg mot seksuell handling og seksuelt krenkende 
adferd 

1.2.3.1 Seksuell handling med noen under 16 år – straffelovens § 200 
Begrepet seksuell omgang avgrenses nedad mot seksuell handling, som omfatter de 
mindre alvorlige formene for seksuelle handlinger.  Seksuell handling vil omfatte alle 
former for beføling eller berøring av kjønnsorgan eller bryster. Ved seksuell handling er 
det tale om mindre intense berøringer enn ved seksuell omgang. Dersom 
gjerningsmannen berører fornærmedes kjønnsorgan vil det være seksuell handling, men 
dersom berøringen er så intens at den kan kalles masturbasjon dreier det seg om seksuell 
omgang.  Også kyssing og omfavnelser vil omfattes av begrepet seksuell handling. 
Bestemmelsen om seksuell handling lyder som følger: 
  
§200. Den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det, 
straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.  
       Den som foretar seksuell handling med barn under 16 år, straffes med fengsel inntil 3 
år. Den som forleder barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen 
uanstendig atferd som nevnt i §201, straffes med fengsel inntil 3 år.  
       I tilfelle som nevnt i annet ledd, kan fengsel inntil 6 år idømmes dersom den skyldige 
tidligere har vært straffet etter denne bestemmelsen eller etter §§192, 195, 196 eller 199 
eller handlingen er begått under særdeles skjerpende omstendigheter. Ved avgjørelsen av 
om særdeles skjerpende omstendigheter foreligger, skal det særlig legges vekt på hvor 
lang tid forholdet har pågått, om handlingen er misbruk av slektskapsforhold, 
omsorgsforhold, stilling, avhengighetsforhold eller nært tillitsforhold og om handlingen 
er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte.  
       §196 tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende.  
 
En ser av bestemmelsen at straffen for å utføre seksuelle handlinger med barn under 16 år 
er fengsel inntil 3 år. I bestemmelsens fjerde ledd er det reknet opp en rekke 
straffeskjerpende forhold som gjør at fengsel inntil 6 år kan idømmes. Den forhøydes 
strafferammen kan brukes når vedkommende tidligere er dømt for voldtekt eller for 
seksuell omgang med barn under 16 år eller for brudd på § 199 (se om denne ovenfor). I 
vurderingen av om det foreligger skjerpende omstendigheter som gjør at den forhøyede 
strafferammen kan brukes, skal det særlig legges vekt på hvor lang tid forholdet har 
pågått, om handlingen er misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, stilling, 
avhengighetsforhold eller nært tillitsforhold og om handlingen er begått på en særlig 
smertefull eller krenkende måte.  
 
I bestemmelsens tredje ledd står det at den som forleder barn under 16 år til å utvise 
seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd, straffes med fengsel inntil 3 år. Dette 
betyr at den som forleder barn under 16 år til å blotte seg eller vise frem kjønnsorganene 
kan straffes med fengsel inntil 3 år. 

1.2.3.2 Seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd – straffelovens § 201 
Straffelovens § 201 setter straff for den som i ord eller handling utviser seksuelt 
krenkende eller annen uanstendig adferd. Bestemmelsen lyder slik: 
 
§201. Den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig 
atferd  
a) på offentlig sted,  
b) i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det, eller  
c) i nærvær av eller overfor barn under 16 år,  
straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år.  



 

9 

 
Den seksuelt krenkende eller uanstendige adferden er altså straffbar når den utøves i 
nærvær av eller overfor barn under 16 år (alternativet ovenfor omfatter både brev og 
telefon). Det er en rekke forhold som omfattes av begrepet seksuelt krenkende eller 
uanstandig adferd. Det mest vanlige er kanskje blotting, men også det å dra dynen av et 
barn (i Rt. 1988 s. 1241 hadde domfelte hadde dratt dynen av en pike som sov iført bare 
truse og brystholder), kikking vil også omfattes, også grovt snakk eller utuktig tale kan i 
visse tilfeller rammes. Det vil også kunne omfattes å vise pornofilmer for barn under 16 
år eller å foreta f.eks. samleie i overvær av barn under 16 år. Det kreves kun at barnet 
oppfattet hendelsen (altså registrete hva som foregikk), det er ikke avgjørende hvordan 
barnet oppfattet hendelsen, det kreves ikke at barnet oppfattet hendelsen som seksuelt 
krenkende eller uanstendig.  

1.2.4 Oppsummering 
Som det fremgår av det som er skrevet ovenfor er det en rekke bestemmelser som 
rammer seksuelle overgrep mot barn under 16 år. Straffebestemmelsene rammer mange 
typer overgrep alt fra enkelttilfeller av blotting til mer grove og langvarige overgrep I 
denne rapporten skal alle former for seksuelle overgrep mot barn belyses. Når man skal 
belyse utviklingen av antallet etterforskede seksuelle overgrep mot barn over tid oppstår 
det imidlertid et problem. Som et resultat av Seksuallovbruddsutvalgets (NOU 1997: 23) 
innstilling ble det i august 2000 foretatt endel endringer i straffelovens bestemmelser om 
seksuallovbrudd. Selv om disse endringene i all hovedsak var av språklig og redaksjonell 
karakter førte endringene til at handlinger som tidligere var regulert i samme 
straffebestemmelse, nå ble regulert i ulike bestemmelser. Dette gjelder seksuelle 
handlinger med barn og seksuelt krenkende adferd som tidligere var regulert i samme 
bestemmelse (§ 212) men som etter lovendringen i 2000 er regulert i to ulike 
bestemmelser. Dette gjør det noe vanskelige å følge utviklingen av enkelte av 
lovbruddene over tid, dette kommer jeg tilbake til der det er aktuelt. 

1.3 Oppdraget og kildenes begrensninger 
Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av Redd Barna som ønsket en kort utredning 
som skulle gi oppdatert kunnskap om rettsapparatets behandling av saker om seksuelle 
overgrep mot barn. Redd Barna ønsket i utgangspunktet svar på en rekke spørsmål 
knyttet til antallet anmeldelser, antallet henleggelser, tiltaler, domfellelser og hvilke 
straffer som avsies. De fleste av disse spørsmålene finner en svar på i 
Kriminalstatistikken (mer om denne nedenfor i kapittel 3). Dersom det var mulig 
gjennom de tilgjengelige kildene ønsket Redd Barna at rapporten også skulle ta for seg 
om barn får bistandsadvokat, om de gjennomgår medisinsk undersøkelse, om de 
gjennomgår dommeravhør, om barn møter som vitner i retten, om de får terapeutisk 
hjelp, om foreldrene får hjelp, om overgriperen får samvær med barnet der dette er 
aktuelt, motsetninger mellombehandlingsapparatet, politiets arbeid og barnets behov for 
hjelp, omfagnet av seksuelle overgrep og overgrep mot barn med funksjonshemminger. 
Disse spørsmålene finner en ikke svar på gjennom Kriminalstatistikken, opplysningene er 
heller ikke tilgjengelige gjennom politiets registre (som forøvrig ikke er tilgjengelige for 
andre enn politiet selv uten spesielle tillatelser), eller andre kilder. De undersøkelser som 
er gjort på feltet er heller ikke store nok eller nye nok til at man kan si noe om dagens 
praksis. Denne rapporten begrenser seg derfor til en fremstilling av de opplysningene om 
seksuelle overgrep mot barn som er registrert i kriminalstatistikken. I tillegg inneholder 
rapporten et kapittel som går gjennom de mest sentrale undersøkelsene av omganget av 
seksuelle overgrep mot barn.  
 
Fremstilingen er delt inn på følgende vis: I rapportens kapittel 2 fremstilles noen 
omfangsundersøkelser, både norske, nordiske og noen internasjonale, i dette kapitlet 
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omtales også kort noen undersøkelser av skadevirkninger av seksuelle overgrep mot barn. 
I rapportens kapittel 3 behandles anmeldte og etterforskede saker om seksuelle overgrep 
mot barn. Her behandles også hva som skjer med sakene som anmeldes, altså 
henleggelse, tiltale, dom og straff. Kapitlet belyser både situasjonen i dag og utviklingen 
over tid. I rapportens avsluttende kapittel (kapittel 4) foretas det en oppsummering og 
drøftelse av funnene i rapporten. 
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2. Kapittel: Omfang og skadevirkninger5 

2.1 Hvor ofte forekommer seksuelle overgrep mot barn? 

2.1.1.  Hvordan kartlegge omfang? 
Det er flere måter å finne frem til omfanget av seksuelle overgrep mot barn.  En måte er å 
telle opp de tilfellene som registreres hos politiet. I Norge finnes det oversikt over antallet 
etterforskede og pådømte sedelighetslovbrudd siden 1860, da man begynte å utgi 
kriminalstatistikk. Man har med andre ord god oversikt over de seksuelle overgrepene 
som er registrert som kriminalitet, men det er imidlertid all grunn til å tro at det blir 
begått langt flere tilfeller av seksuelle overgrep mot barn enn de som anmeldes. Man kan 
derfor ikke bruke anmeldte tilfeller dersom man ønsker å beskrive det faktiske  omfanget 
av seksuelle overgrep mot barn. En annen måte å kartlegge omfanget av seksuelle 
overgrep, er gjennom såkalte selvrapporteringsundersøkelser.  Slike undersøkelser 
gjennomføres ved at man spør personer om de har begått lovbrudd, for eksempel 
seksuelle overgrep mot barn.  Også denne metoden vil være mindre egnet til å kartlegge 
omfanget av seksuelle overgrep mot barn.  Denne typen handlinger er forbundet med så 
sterk samfunnsmessig fordømmelse, og i tillegg så streng straff, at mange nok vil vegre 
seg mot å fortelle om dette i en selvrapporteringsundersøkelse.  
 
En tredje måte å kartlegge omfanget, er å spørre et utvalg personer om de har vært utsatt 
for seksuelle overgrep som barn, en såkalt offerundersøkelse. De aller fleste 
omfangsundersøkelsene er gjennomført på denne måten.  
 
I det følgende skal jeg gjøre nærmere rede for de norske og nordiske 
omfangsundersøkelsene. Jeg vil også komme kort inn på noen internasjonale studier6. I 
Norden ble det ikke gjennomført kartlegginger av omfanget av seksuelle overgrep før på 
1980-tallet.  

2.1.2.  Norske omfangsundersøkelser 
Den første norske undersøkelsen som forsøkte å kartlegge det faktiske omfanget av 
seksuelle overgrep fikk vi på midten av 1980-tallet (Sætre, Holter og Jebsen, 1986). 
Undersøkelsen besto av et nasjonalt representativt utvalg av 1017 personer som var 15 år 
eller eldre (478 menn og 539 kvinner). Opprinnelig ble det sendt ut spørreskjema til 2134 
personer, svarprosenten var med andre ord 48 % (ibid. s. 14, og tabell 1 i appendiks 2).  
Forfatterne diskuterer frafallet og sier blant annet at det heller har ført til at omfangstallet 
i undersøkelsen er for lavt enn for høyt (ibid. s. 16).  Spørsmålet om utsatthet for 
seksuelle overgrep var formulert slik:  
 
«Har du selv, før du var 18 år, vært utsatt for seksuelle overgrep som besto av noe av det 
som står oppskrevet nedenfor? (Merk av for de tingene du selv har vært utsatt for. Gjerne 
flere svar.)  
Forslag eller krav på å utføre seksuelle eller kjønnslige handlinger. Kyssing eller 
«kosing» på seksuell eller kjønnslig måte. Se på når andre personer viste sine 
kjønnsorganer/kjønnsdeler. Måtte vise mine kjønnsorganer/kjønnsdeler til den andre 
personen. Berørt eller tatt på på en seksuell eller kjønnslig måte. Mine 
kjønnsorganer/kjønnsdeler ble berørt eller tatt på. Måtte berøre eller ta på den andre 
                                                   
5 Fremstillingen i dette kapitlet baserer seg i stor grad på min doktorgrad avhandling ”Bevis i saker om 
seksuelle overgrep mot barn” (Hennum 1999) 
6 Gjennomgangen av internasjonale studier pretenderer ikke å gi en fullstendig oversikt over den 
internasjonale forskningen på omfang. Jeg har kun tatt med noen av de tidligste og mest banebrytende 
studiene, samt noen andre eksempler.   
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personens kjønnsorganer/kjønnsdeler. Samleie uten å trenge inn. Samleie med munnen 
(oralsamleie). Samleie i enden/rektum (analsamleie).  Vanlig samleie. Andre seksuelle 
overgrep.  Nei, ikke utsatt for noe. (1986, appendiks 1, s. 2.   I spørreskjemaet var 
svaralternativene markert og med mulighet for å krysse av, min anmerk.). 
 
Svarene viste at 19 % av kvinnene og 14% av mennene rapporterte at de hadde vært 
utsatt for overgrep før de fylte 18 år (ibid. s. 26). Selv om det var en markert forskjell 
mellom kjønnene (for hver utsatt mann ble 1,4 kvinner utsatt)7, var forfatterne overrasket 
over den høye andelen menn som oppga å være utsatt. Forfatterne hadde forventet å finne 
en annen fordeling fordi en tilsvarende svensk undersøkelse hadde gitt en fordeling 
mellom kjønnene på 1:3, et tall som også amerikanske undersøkelser hadde kommet frem 
til (ibid. s. 27).   
 
Av de som var utsatt for seksuelle overgrep var 16 % utsatt for samleie (vaginalt, analt 
eller oralt), mens 9 % var utsatt for samleie uten å trenge inn, 16% fikk sine 
kjønnsorganer berørt på en seksuell måte, 16% måtte berøre den annens kjønnsorganer, 
3% måtte vise sine kjønnsorganer, 16% måtte se på når andre viste sine kjønnsorganer, 
2% ble utsatt for kyssing eller kosing på en seksuell måte, 6% hadde opplevd forslag eller 
krav om å utføre seksuelle handlinger og de 3 siste prosentene rapporterte om andre 
seksuelle overgrep (ibid. tabell 5 side 29).  
 
I etterkant av undersøkelsen var det noe debatt rundt resultatene. Det ble hevdet at 
undersøkelsen brukte en for vid definisjon av seksuelle overgrep, blant annet at blotting 
ikke hørte hjemme under betegnelsen overgrep (se Normann, Tambs og Magnus 1992, s. 
329).    
 
Holter anfører to argumenter mot dette. For det første var det viktig å få med alle 
hendelsene som barna opplevde som overgrep:    
  
«Dessuten, blotting innebærer også - som andre overgrep - at en voksen bruker et barn til 
egen seksuell tilfredsstillelse uten hensyn til barnets forståelse eller behov, dvs. vi er 
nettopp inne i en del av definisjonen på et seksuelt barneovergrep.»  (1992, s. 27).  
 
Det var også diskusjon rundt antallet menn som var utsatt for overgrep (Prieur 1987a og 
1987b, og Sætre 1987a og 1987b). I Sætre, Holter og Jebsens undersøkelse ble det 
registrert hvordan fornærmede hadde reagert på overgrepet (1986, s. 84 flg.). Det viste 
seg at 20 % av mennene oppgav en positiv følelse - glede eller interesse - etter 
overgrepet.  I debatten diskuterte Prieur (1987a og 1987b) blant annet om det var grunn 
til å oppfatte alle hendelsene som overgrep, også når offeret oppfatter hendelsen som 
positiv.  Til dette fremholder Sætre: 
 
«Dersom man lar omfanget avhenge av subjektive følelser (hos offeret, min anmerk) vil 
en konsekvens være at mange krenkere usynliggjøres. Krenkere, som handlet ut fra 
samme motivasjon, utførte samme type handlinger osv. som andre krenkere, vil forsvinne 
fra statistikken og i bildet av seksualkulturen, fordi «offeret» tilfeldigvis ikke reagerte på 
vanlig «offermåte»».  (1987b, s. 89) 
 

                                                   
7 Finkelhor skriver at en gjennomgang av 8 epidemiologiske studier viser at gjennomsnittlig er det 2,5 
jenter for hver gutt som er utsatt for overgrep (1993, s. 67). 
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I 1994 gjennomførte psykologen Kristian Tambs en ny norsk omfangsundersøkelse. Det 
ble sendt ut spørreskjema til i alt 5000 personer8 (et tilfeldig utvalg av befolkningen 
mellom 18 og 60 år). Av disse var det 1833 som svarte, dette gir en svarprosent på 37 %, 
som er noe lavere enn svarprosenten i Sætre, Holter og Jebsens undersøkelse (48 %). 
Sætre (1997 I, s. 26) mener det er vanskelig å feste lit til resultatene av Tambs 
undersøkelse fordi svarprosenten er lav, og fordi han ikke foretar noen analyse av 
bortfallet av respondenter.  
 
Tambs spørreskjema inneholdt en rekke (16) spørsmål om handlinger som fornærmede 
kunne ha vært utsatt for (1994, appendiks, s. 11). I tabellene slår han kategoriene sammen 
i følgende:  1. Ble vist porno, så blotter, forslag om sex. 2. Seksuelt betont berøring, intim 
eksponering av genitalia. 3. Berøring av genitalia. 4. Samleie, samleieforsøk, oral- eller 
analsex. I Tambs’ undersøkelse er resultatene delt inn etter ulike definisjoner av 
overgrep. Han operere med i alt 4 såkalte inklusjonskriterier9. I alt oppgir 30,7 % av 
jentene og 15,7 % av guttene, eller 23,2 % av alle at de har vært utsatt for noen av 
handlingene nevnt ovenfor før fylte 18 år.    Dersom man bare tar med de som har 
opplevd noe slikt med en gjerningsmann som er mer enn 4 år eldre, går andelen ned til 
18,6 % av de som svarte. Dersom man bare tar med de som var under 16 år og ble utsatt 
for overgrep fra en som var minst 4 år eldre, går andelen ned til 16,5 % av de som svarte.  
Dersom man i tillegg tar med kriteriet om at offeret må ha opplevd overgrepet som svært 
ubehagelig, fryktelig, eller ikke har besvart spørsmålet om hvor ille det var10, faller 
andelen til 5,4 %. Og om man i tillegg krever at det skal ha skjedd flere enn ett overgrep 
faller andelen utsatte til 1,8 % av de som svarte.  Det store fallet i andelen utsatte skjer 
altså når Tambs inkluderer offerets opplevelse av overgrepet i definisjonen (synker fra 
16,5 % til 5,4 %).   
 
I analysen drøfter Tambs hvordan seksuelle overgrep skal defineres. Han definerer 
alvorlige overgrep som situasjoner der det er tale om genital berøring, offeret er under 16 
år, overgriper klart eldre enn offeret og at hendelsen var sterkt ulystbetont for offeret. Ut 
fra denne definisjonen finner Tambs at omfanget av seksuelle overgrep er høyst 1 % for 
guttene og høyst 5 % for jentene (1994, s. 20). 
 
Som man ser er dette langt unna funnet i Sætre, Holter og Jebsen (1986, s. 26) som fant 
16 % utsatthet.  Man kan spørre seg hvorfor disse undersøkelsene ender opp med så ulikt 
resultat.  Begge undersøkelsene er nasjonale, gjennomført med spørreskjema, og med 8 
års mellomrom. Forskjellene skyldes ulikheter i forfatternes valg av definisjon.  Dersom 
man bare bruker to av Tambs såkalte inklusjonskriterier (fornærmede under 16 år og 4 år 
eller mer mellom fornærmede og gjerningsmann) viser Tambs undersøkelse at det totale 
omfanget av overgrep er 16,5 % (1994, s. 10), altså 0,5% mer enn det Sætre, Holter og 
Jebsen fant. Dette på tross av at Sætre, Holter og Jebsen brukte en noe videre definisjon 
(tok med overgrep opp til 18 år, og stilte ikke krav om aldersforskjell). Dersom man 
bruker Sætre, Holter og Jebsens definisjon på Tambs’ undersøkelse, er det totale 

                                                   
8 Forfatteren oppgir ikke hvor mange kvinner og menn som ble spurt. Han oppgir heller ikke 
kjønnsfordelingen blant de som svarte. Det var imidlertid noe høyere svarprosent blant kvinnene (43 %) 
enn blant mennene (31 %) (Tambs 1994, s. 6). 
9 Dette medfører at Tambs oppgir 5 forskjellige tall for omfanget av overgrep (1994, s. 10). Han oppgir for 
det første tallet der ingen inklusjonskriterier er brukt, i dette tallet er alle som rapporterte seg utsatt for 
seksuelle overgrep tatt med. Videre har han følgende fire inklusjonskriterier. a) Aldersforskjellen mellom 
offer og overgriper var mer enn 4 år. b) Offerets alder var lavere enn 16 år. c) Offeret opplevde overgrepet 
som «svært ubehagelig» eller fryktelig eller har ikke besvart spørsmålet om hvor ille det føltes. d) Det 
skjedde mer enn én enkelt overgrepsepisode (ibid.). I teksten ovenfor er det oppgitt hvor mange av de som 
svarte som oppga å ha vært utsatt for overgrep ved ulike kombinasjoner av disse inklusjonskriteriene.  
10 Tambs oppgir ikke hvor mange som ikke hadde besvart spørsmålet om hvor ille det var (1994, s. 10-12) 
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omfanget i hans undersøkelse 23,2 %, altså høyere enn det Sætre, Holter og Jebsen 
(1986) fant.  
 
At Tambs velger å konkludere med at han finner at høyst 5 % av jentene og 1 % av 
guttene har vært utsatt for overgrep, skyldes altså ikke at det er færre som rapporterer at 
de har vært utsatt for seksuelle handlinger i hans undersøkelse enn det var i Sætre, Holter 
og Jebsens undersøkelse. Tambs konklusjon er et resultat av at han velger å inkludere 
svært få av de seksuelle handlingene i den definisjonen han baserer konklusjonen på.  
 
Det kan være flere årsaker til at Tambs har valgt en så vidt snever definisjon11. En grunn 
kan være at det trolig er mye enklere å få omverdenen til å tro på en undersøkelse som 
viser 5 %, enn på en som viser 16 %. Ved å velge en svært snever definisjon unngår 
forfatteren en del av den motstanden som resultatene fra Sætre, Holter og Jebsens 
undersøkelse møtte (Holter 1992, beskriver denne kritikken).  
 
Man kan spørre seg hva som er den riktige definisjonen av seksuelle overgrep. Det finnes 
neppe noen riktig definisjon, men det finnes mange ulike definisjoner som i stor grad er 
bestemt av en persons ståsted - eller hva hun eller han ønsker å undersøke. Noen vil 
fremholde at man må se på straffeloven. Det som er definert som straffbar seksuell 
kontakt med barn vil være et seksuelt overgrep. Dersom man bruker denne definisjonen 
vil i utgangspunktet all seksuell kontakt med barn under 16 år være et overgrep. Slik 
kontakt kan være fysisk eller ikke fysisk, og kan i prinsippet bestå av alt fra forslag om 
sex til gjennomførte samleier. Etter en rettslig definisjon er barnets opplevelse av 
overgrepet uten betydning, det vil også være uten betydning om barnet samtykker.   
 
Andre vil velge å se på hva handlingene har medført for fornærmede, altså skaden. De vil 
si at man ikke kan kalle noe et overgrep dersom fornærmede synes hendelsen var positiv 
eller ikke ble skremt eller fysisk skadet av hendelsen. I Tambs (1994, s. 20) definisjon så 
man litt av denne tankegangen. Han krevde for det første at det skulle være tale om 
genital berøring, fordi han anser andre hendelser som så lite skadelig at de ikke kan kalles 
overgrep. Videre innebærer hans definisjon at fornærmede skal oppleve hendelsen som 
svært ubehagelig eller fryktelig.  Også Prieurs’ (1987 a og b) kritikk av Sætre, Holter og 
Jebsen (1986) inneholder dette. Hun stiller spørsmål ved å betrakte de hendelsene som 
guttene oppfattet som positive, som overgrep.  
 
Dersom man ønsker å undersøke i hvilken grad voksne bruker barn til sin egen seksuelle 
tilfredsstillelse, vil en rettslig definisjon av hva som er seksuelle overgrep mot barn kunne 
være for snever. Man kan heller ikke bruke barnets opplevelse av hva som er et overgrep. 
Også i tilfeller der barnet opplever hendelsen som positiv vil det være tale om at den 
voksne bruker barnet til egen tilfredsstillelse.  Dette var noe av utgangspunktet for 
definisjonen i Sætre, Holter og Jebsens undersøkelse (Sætre, Holter og Jebsen 1986, s. 18 
flg. og Holter 1992, s. 27).  Med et slikt utgangspunktet er det naturlig med en vid 
definisjon av både barn og seksuelle overgrep.  Dette førte blant annet til at forfatterne 
valgte å betrakte personer opp til 18 år som barn, selv om den seksuelle lavalder er satt til 
16 år. 
 
Denne gjennomgangen av de to store norske omfangsundersøkelsene viser at 
undersøkelsene gir forholdsvis like resultat dersom man ser på handlingenes omfang. 
Undersøkelsene er imidlertid også svært gode eksempler på hvordan problemstillinger og 
definisjoner påvirker resultatene man får i denne typen undersøkelser.  
 
                                                   
11 Han begrunner ikke dette selv ut over at «de fleste vil kanskje kunne enes» om hans definisjon av 
alvorlige overgrep (1994, s. 20).  
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I tillegg til de to undersøkelsene som er presentert ovenfor, er det også gjennomført tre 
norske undersøkelser som ikke er gjort på nasjonale representative utvalg. Schei 
undersøkte i 1990 forekomsten av seksuelle overgrep blant 118 kvinner12. Utvalget var 
tilfeldig trukket fra den kvinnelige befolkningen i Trondheim mellom 20 og 49 år.  Av 
disse 118 kvinnene rapporterte 31 % at de hadde opplevd en hendelse med uønsket 
seksuell kontakt i løpet av barndommen eller ungdomsårene. Av kvinnene var det 17 % 
som oppga å ha vært utsatt for en blotter eller en som kom med seksuelle forslag. Disse 
velger forfatteren å holde utenfor sin definisjon av seksuelle overgrep. Hennes definisjon 
innebærer med andre ord at overgrepet må ha medført fysisk kontakt. De gjenstående 17 
eller 14 % hadde vært utsatt for et overgrep som innebar fysisk kontakt (Schei 1990, s. 
64). Schei gjør funn som sammenfaller med funnene i Tambs undersøkelse. Tambs fant 
at i alt 30,7 % av jentene hadde vært utsatt for en eller annen form for seksuelle overgrep 
(1994, s. 11). Dersom man slår sammen de 17 % i Scheis undersøkelse som oppga å ha 
vært utsatt for en blotter eller fått forslag om sex, med de 14% som hadde opplevd 
overgrep med fysisk kontakt, har til sammen 31% av de 118 kvinnene i Scheis 
undersøkelse vært utsatt for overgrep. I Tambs undersøkelse hadde 19,3 % av jentene 
vært utsatt for overgrep som innebar fysisk kontakt, mens Schei finner et noe lavere 
antall (14 %).  
 
Sætre, Holter og Jebsen (1986) fant et noe lavere antall overgrep. I alt hadde 19 % av de 
539  jentene vært utsatt for overgrep før fylte 18 år.  Av disse hadde 25 % vært utsatt for 
overgrep som ikke innebar fysisk kontakt. Dette innebærer at ca. 14 % av alle jentene 
hadde vært utsatt for overgrep som besto i fysisk kontakt13.  Som man kan se er 
resultatene fra Scheis undersøkelse og Sætre, Holter og Jebsens undersøkelse svært like 
på dette punkt.  
 
Den andre norske undersøkelsen ble gjennomført blant studenter i Trondheim (Schei, 
Muus og Bendixen 1994, s. 2491 flg.).  Undersøkelsen ble gjennomført ved spørreskjema 
til 1322 tilfeldig valgte studenter i Trondheim. Svarprosenten var 79 % blant kvinner og 
72 % blant menn. De fant at i alt 116 av studentene hadde opplevd overgrep før fylte 18 
år, noe som utgjør 12 % av alle som deltok i undersøkelsen. Til sammenlikning oppga i 
alt 23,2 % av de som svarte i Tambs undersøkelse at de hadde vært utsatt for overgrep 
(1994, s. 10), mens det tilsvarende tallet i Sætre, Holter og Jebsen var 16 % (1986, s. 26).    
 
Av de 510 kvinnene som svarte hadde 99 eller 19 % opplevd seksuelle overgrep før fylte 
18 år (Schei, Muus og Bendixen 1994, s. 2493). For mennene var det tilsvarende tallet 17 
eller 4 %. Andelen jenter som oppga seg utsatt for overgrep er altså helt likt det Sætre, 
Holter og Jebsen fant (19 %). Tambs fant at 30, % (eller 25,4 %, 22,3 %, 9,4 % eller 
3,3%) av jentene oppga seg utsatt for overgrep, avhengig av hvilken definisjon han 
bruker.  Andelen gutter som oppgav seg utsatt for overgrep var vesentlig lavere i Schei, 
Muus og Bendixen (1994) enn i Sætre, Holter og Jebsen, 4 % mot 14 %. Tambs fant at 
15,7 % (eller 11,8 %, 10,7 %, 1,5 % eller 0,3 %) av guttene oppga seg utsatt for overgrep 
avhengig av hvilken definisjon han bruker.   
 

                                                   
12Studiens primære formål var å finne sammenhenger mellom hendelser i kvinnenes liv og eventuelle 
gynekologiske problemer. Opprinnelig ble 150 kvinner trukket ut til deltakelse i undersøkelsen. Av disse 
var det 19 som ikke kunne delta (var flyttet, død, psykisk utviklingshemmet). Av de resterende 131 var det 
10 % som ikke ønsket å delta. De 118 kvinne som gjensto av det opprinnelige utvalget ble intervjuet av en 
gynekolog. Kvinnene i undersøkelsen besvarte et spørsmål om «Did you have any upsetting sexual 
experiences in childhood or adolescense.», og det fremgår ikke av artikkelen hvor langt opp forfatteren 
regnet barndommen og ungdomsårene (om det for eksempel var til fylte 18 år).  
13 Dette tallet fremgår ikke direkte av Sætre, Holter og Jebsens tekst, jeg har regnet meg frem til det ved 
hjelp av totaltallet i tabell 4 (1986, s. 26) og oversikten over ulike typer overgrep i tabell 5 (1986, s. 29).  



 

16 

Den lave andelen gutter som oppgir seg utsatt for overgrep er trolig årsaken til at Schei, 
Muus og Bendixsen (1994) får et lavere totaltall for utsatte enn det de to store norske 
undersøkelsene har.  Det er vanskelig å gjøre seg noen antagelser om hvorfor Schei, 
Muus og Bendixsen finner lavere prevalens av overgrep blant gutter enn det de 
landsdekkende norske undersøkelsene gjør. En forklaring kan være at deres respondenter 
er studenter, mens de to andre undersøkelsene har landsrepresentative utvalg. Kanskje er 
det slik at gutter som utsettes for overgrep i mindre grad tar høyere utdanning enn jenter? 
Eller kan det være slik at unge menn har vanskeligere for å fortelle om overgrep enn 
menn som er noe eldre. Eide-Midtsand (1997) nevner flere årsaker til at gutter ikke 
forteller om overgrep. Blant annet så fremholder han at det har vært en viss 
samfunnsmessig motstand mot å erkjenne seksuelle overgrep mot gutter. Han skriver 
også at det å bli offer for seksuelle overgrep er et brudd med den maskuline kjønnsrolle. 
Seksuelle overgrep fra menn kan også gjøre gutter usikre på sin kjønnsidentitet og 
seksuelle legning. Han trekker også frem at noen undersøkelser synes å vise at seksuelle 
overgrep mot gutter synes å være mer preget av vold og mishandling enn overgrep mot 
jenter. Vold kan selvfølgelig gjøre at guttene er redde for å fortelle.  (ibid. s. 71-72). Det 
kan være at studenter er så unge at overgrepene fremdeles er så nær i tid at flere av disse 
mekanismene vil gjøre seg gjeldende. Dersom det er slik, vil man få lavere andel 
rapporterte overgrep i et utvalg studenter enn det man ville få i et landsrepresentativt 
utvalg der flere aldersgrupper er representert. Dersom man skilte ut de groveste seksuelle 
overgrepene i Schei, Muus og Bendixens undersøkelse (samleie eller samleieforsøk) 
oppga 5 % av kvinnene og 1 % av mennene at de hadde opplevd dette før fylte 18 år 
(1994, s. 2491 - 2492). 
 
Det er også gjennomført en omfangsundersøkelse som en del av en større studie av 
Osloungdom. I 1987 ble i alt 607 elever mellom 12 og 15 år i Osloskolene plukket ut til å 
delta i studien som gikk over flere år (1988-1993). Det var et frafall på 23 % slik at det 
endelige utvalget ble bestående av 465 elever, 250 jenter og 216 gutter (Pedersen og Aas 
1995, s. 173-174). I alt rapporterte 17,2 % av jentene og 0,9 % av guttene at de hadde 
vært utsatt for seksuelle overgrep i løpet av barndommen eller ungdomsårene. Av alle de 
465 ungdommene var det 45 eller 10 % som rapporterte om overgrep.  I undersøkelsen 
tok de med overgrep frem til 19 års alder. En ser at antallet jenter som rapporterer seg 
utsatt for seksuelle overgrep er omtrent det samme som i Sætre, Holter og Jebsen (1986) 
og Schei, Muus og Bendixsen (1994), men noe lavere enn det Tambs (1994) fant. 
Andelen gutter som rapporterer seg utsatt for overgrep er lav, og svært mye lavere enn de 
andre undersøkelsene. At andelen gutter er lavere enn andelen jenter kunne man forvente 
ut fra resultatene av andre undersøkelser, men at andelen gutter som rapporterte seg utsatt 
er så lav som 0,9 % var ikke slik man kunne forvente. Slik jeg ser det må utvalgets 
sammensetning være en forklaring her på samme måte som den kunne forklare det lave 
antallet gutter som rapporterte seg utsatt for overgrep i Schei, Muus og Bendixen (1994). 
Det er mulig det er slik at unge gutter har vanskelig for å fortelle om overgrep, og at 
menn trenger lengre tid på å bearbeide overgrepene før de kan sette ord på dem.  Dersom 
det er slik, vil utvalg som består av gutter eller unge menn gi svært lave omfangstall.  
 
I denne undersøkelsen brukes en noe annen inndeling av overgrepene enn det de andre 
undersøkelsene har, det er derfor umulig å sammenlikne resultatene. Undersøkelsen 
opererer med tre kategorier handlinger: «mild», «serious» og «grave». Inndelingen var 
dels basert på handlingens karakter, dels på relasjonen mellom offer og overgriper, og 
dels på om det var tale om overgrep over tid eller enkeltepisoder.  Jeg går ikke nærmere 
inn på grensen mellom kategoriene her, dels fordi forfatterne ikke gjør fullstendig rede 
for inndelingen, og dels fordi inndelingen er slik at det ikke er mulig å sammenlikne med 
de andre undersøkelsene.  Av de fornærmede var det 42 % som rapporterte milde 
overgrep, 42% som rapportere alvorlige og de siste 16% rapporterte de alvorligste 
overgrepene.  
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2.1.3.  Andre nordiske undersøkelser 
I Sverige var Kinberg, Inghe og Riemer (1943) tidlig ute med å undersøke seksuelle 
overgrep mot barn. Deres studie begrenset seg imidlertid til incest og de gjorde ingen 
undersøkelse av omfanget, men gav en grundig beskrivelse av fenomenet, og de oppga 
tallene for dømte incestlovbrytere i Sverige. De oppgir at frem mot 1943, var antallet som 
ble dømt for incest 0,5 pr. 100000 innbyggere.  På 1970-tallet ble det også foretatt en 
gjennomgang av politianmeldte seksuelle overgrep mot jenter under 15 år (Laurén 1973). 
Denne gjennomgangen forholder seg bare til de registrerte seksuelle overgrepene, og er 
derfor ikke anvendelig i beskrivelsen av omfanget.  
 
Det er gjennomført to omfangsundersøkelser i Sverige i regi av Redd Barna.  Den første 
ble gjennomført i 1983. Respondentene var et representativt utvalg av den svenske 
befolkningen mellom 18 og 70 år. Undersøkelsen ble gjennomført ved spørreskjema.  Av 
de 1015 personene som ble spurt om å være med sa 938 seg villig til å delta (dette gir en 
svarprosent på 92 %)14. Av disse oppga 3 % av mennene og 9 % av kvinnene, og 6 % av 
utvalget totalt at de hadde vært utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år (Rönström 
1983).  Den andre undersøkelsen ble gjennomført i 1985. Her besto utvalget av 1002 
ungdommer mellom 16 og 24 år. Samtlige av ungdommene besvarte spørsmålene15. I 
denne undersøkelsen oppga 7 % av kvinnene og 1 % av mennene, eller totalt 4 % av de 
spurte, at de hadde vært utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år (Rönström 1986). 
 
Den norske omfangsundersøkelsen ble gjennomført etter mønster av den svenske, og med 
et spørreskjema som var bygget opp meget likt det svenske. Sætre, Holter og Jebsen 
(1986, s. 16 - 17) drøfter hvorfor overgrepsfrekvensen i den svenske undersøkelsen fra 
1983 er lavere enn i den norske som ble gjennomført på en tilsvarende måte. De peker på 
at metoden som ble benyttet ved datainnsamlingen kan ha medført at noen respondenter 
følte at deres anonymitet ikke var sikret, noe som kan ha ført til flere feil svar. De trekker 
også frem noen andre momenter som kan ha ført til uriktige svar. Forfatterne konkluderer 
med at disse faktorene kan bety at: «...det svenske materialet viser en lavere frekvens enn 
det reelt skulle gitt,..»  (1986, s. 17). I tillegg peker Sætre (1997 I, s. 25) på at den første 
svenske undersøkelsen ble gjennomført helt på begynnelsen av 1980-tallet da incest og 
seksuelle overgrep mot barn fremdeles var «udebatterte og usynliggjorte tema.»   Den 
norske undersøkelsen ble gjennomført bare noen få år senere, men i løpet av denne 
perioden skjedde det en sterk økning i kunnskap om og oppmerksomhet rundt seksuelle 
overgrep mot barn. I den andre svenske undersøkelsen består utvalget av ungdommer 
mellom 16 og 24 år, og altså ikke et representativt utvalg av den svenske befolkningen. 
Her kan trolig forskjeller i utvalget også være med å forklare forskjellene i resultatene fra 
den norske undersøkelsen.  
 
I 1990 ble det foretatt en undersøkelse blant svenske gymnaselever født i 1973. Fra et 
tilfeldig utvalg (skolene ble valgt tilfeldig) av 2145 elever var det 1973 som svarte, noe 

                                                   
14 Dette er en uvanlig høy svarprosent. I undersøkelsen gjøres det ikke rede for hvorfor svarprosenten er så 
høy. Undersøkelsen ble gjennomført av SIFO (Svenska Institutet för Opinionsundersökningar) på oppdrag 
av Rädda Barnen. Martens (1989, s. 157) skriver at spørsmålene om seksuelle overgrep inngikk som en del 
av SIFOs ukentlige opinionsundersøkelser. Ved disse opinionsundersøkelsene er det normalt et bortfall på 
mellom 20 og 25 %. Dette er personer som intervjuerne ikke får tak i eller personer som ikke vil være med 
i opinionsundersøkelsen. Disse 20-25% er ikke tatt med i det tallet for bortfall som Rönström (1983) 
oppgir. Det virkelige bortfallet er med andre ord de 20-25% som ikke svarte på SIFOs generelle 
opinionsundersøkelse, samt de 8 % av de som svarte på opinionsundersøkelsen, men som ikke ville svare 
på spørsmålene om seksuelle overgrep. Bortfallet ligger altså et sted mellom 28 og 33 % (Martens 1989, s. 
163).  
15 Selv om alle de som ble spurt svarte på spørsmålene, har man fremdeles et generelt bortfall på 20-25% 
(se om dette fotnote 14).    
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som gir en svarporsent på 92 % (Edgardh 1992, s. 24)16. Av de 1973 ungdommene som 
svarte oppga 4 % av guttene og 12 % av jentene, eller totalt ca. 9% av de spurte,  at de 
hadde opplevd seksuelle overgrep minst en gang. Dersom blotting ikke ble tatt med var 
det 3 % av guttene og 7 % av jentene som oppga at de hadde opplevd seksuelle overgrep 
(ibid. s. 80). 
 
I 1996 ble det gjennomført en stor svensk seksualvaneundersøkelse (Lewin m.fl 1998) I 
denne undersøkelsen ble 5200 personer mellom 18-74 år spurt om sine seksualvaner i et 
spørreskjema, det var i alt 2810 som svarte noe som gir en svarprosent på 59 %. Noe i 
overkant av 2 % av de spurte svarte at de var tvunget til (ulike) seksuelle handlinger før 
de var 14 år.  Det er også gjort noen mer begrensede svenske undersøkelser som hhv ser 
på sammenhengen mellom alkolholmisbruk og seksuelle overgrep og ryggsmerter og 
seksuelle overgrep (Linton 1998 og Spak m. fl. 1998, i: Helweg-Larsen 2000).  
 
I Danmark ble det foretatt en omfangsundersøkelse etter mønster av den svenske og den 
norske undersøkelsen i 1988 (Leth, Stenvig og Pedersen 1988, s. 383 - 393). 
Undersøkelsen ble gjennomført ved spørreskjema i et representativt utvalg av danske 
kvinner og menn mellom 18 og 50 år.  Av de 2000 som fikk spørreskjemaet var det 1325 
som svarte, dette gir en svarprosent på 66 %. Det var 7 % av mennene og 14 % av 
kvinnene som oppga å ha vært utsatt for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Totalt oppga 
11 % av de 1325 som svarte at de hadde vært utsatt for overgrep.  
 
I 1994/1995 ble det gjennomført en undersøkelse av helsetilstanden hos skoleelever i 
Fredriksberg amt mellom 16 og 19 år, i alt 6444 elver deltok (svarprosent 87 %). De ble 
blant annet stilt spørsmålet om de noen gang før det fylte 18. år hadde vært tvunget til sex 
– noe 0,2 % svarte ja på (Nilsen 1996, i: Hellweg-Larsen 2000).  
 
Før den store danske befolkningsundersøkelsen i 1988 var det gjennomført to mindre 
undersøkelser som begge kartla omfanget av incest i Danmark. Kutchinsky gjennomførte 
i 1969 en undersøkelse av et representativt utvalg av Københavns befolkning (200 
kvinner og 198 menn). Av disse oppga 1 % av kvinnene å ha vært utsatt for incest, mens 
ingen av mennene oppga seg utsatt. I 1982 foretok Garde og Lunde en undersøkelse av 
225 40-årige kvinner fra en av Københavns forstadskommuner. Av disse kvinnene oppga 
1,8 % å ha vært utsatt for incest (begge undersøkelsene er referert fra Kutchinsky17 1985).  
 
Også i Finland er det gjennomført en omfangsundersøkelse (Sariola og Uutela 1994 og 
1996). Undersøkelsen ble gjennomført i 1988 og var del av en større kartlegging av 
fysisk og seksuelt misbruk av barn. Et tilfeldig utvalg av 409 skoleklasser med ca. 9000 
15-åringer ble spurt om å delta, svarprosenten var 96 %. At svarprosenten er såvidt høy er 
ikke så rart, da elevene besvarte spørreskjemaet på skolen (de aller fleste hos 
helsesøsteren). Det var i alt 3769 jenter og 3666 gutter som svarte. Undersøkelsen viste at 
8 % av jentene og 3 % av guttene, eller totalt ca. 6 % av de spurte, hadde opplevd i alle 
fall en hendelse som kunne klassifiseres som seksuelt overgrep (1994, s. 827). Av jentene 
hadde 0,5 % opplevd seksuelle overgrep fra far eller stefar. Dersom man tar med flere 
slektskapsforhold (slik som bestefar) hadde 1,4 % av jentene opplevd incest (Sariola og 
Uutela 1996, s. 845 - 846).  

                                                   
16 Elevene fylte ut spørreskjemaene på skolen i skoletiden, noe som forklarer den høye svarprosenten. 
17 Kutchinsky har også laget flere gjennomganger av ulike undersøkelser for å belyse omfanget av seksuelle 
overgrep mot barn (1994 og 1997).  Han fremholder at hans gjennomgang av en rekke studier viser at: 
«..forekomsten av enkeltstående eller episodiske, mer alvorlige forbrytelser, er omkring 1 til 2 prosent. Det 
klassiske incesttilfellet der små barn misbrukes over et antall år av en av foreldrene, forekommer i noen få 
tilfeller per tusen.»  (1997, s. 19). Mange vil nok si at selv om det ikke er flere enn noen få tilfeller per 
tusen, innebærer det at svært mange barn utsettes for seksuelle overgrep. 
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2.1.4.  Oppsummering av funnene i de nordiske undersøkelsene 
Ovenfor har jeg presentert en rekke nordiske undersøkelser av omfanget av seksuelle 
overgrep mot barn. I tabellen nedenfor har jeg satt opp 11 av de undersøkelsene som er 
presentert ovenfor. Jeg har utelatt undersøkelsene som bare tar for seg incest, og jeg har 
valgt å ta med alle typer seksuelle handlinger.  
  
Tabell 1: Oversikt over resultatene av nordiske omfangsundersøkelser. Prosent.  
 Utvalg Svar % Utsatte kvinner Utsatte menn Totalt 
Norge      
Sætre, Holter og Jebsen (1986) Nasjonalt/2134 48% 19% 14% 16% 
Tambs (1994) Nasjonalt/5000 37% 31% 16% 23% 
Schei (1990) Kv. i Trondheim/150 79% 31% - 31% 
Schei, Muus og Bendixen (1994) Stud/Trondheim/1322 79% 19% 4% 12% 
Pedersen og Aas (1995) Elever i Oslo/607 77% 17% 1% 10% 
Sverige      
Rönström (1983) Nasjonalt/1015 92% 9% 3% 6% 
Rönström (1986) Ungdom/1002 100% 7% 1% 4% 
Edgardh (1992) Gymnaselever/2145 92% 12% 4% 9% 
Lewin m. fl. (1998) Nsásjonalt/5200 59% - - 2% 
Danmark      
Leth/Stenvig/Pedersen (1988) Nasjonalt/2000 66% 14% 7% 11% 
Finland      
Sariola og Uutela (1994) Elever/9000 96% 8% 3% 6% 
 
Av tabellen ser man at totaltallene varierer fra 2 % til 31 %. Dersom man bare ser på de 
nasjonale representative undersøkelsene finner en at totaltallene varierer mellom 2 % og 
23 %. Nedenfor i avsnitt 2.1.6. følger en kommentar til forskjellene i omfangstall. 

2.1.5.  Andre undersøkelser av omfanget av seksuelle overgrep mot barn 
Det er gjennomført en rekke andre studier av forekomsten av seksuelle overgrep mot 
barn. Særlig i USA er antallet studier svært høyt. I denne fremstillingen er det verken 
hensiktsmessig eller mulig å forsøke å gi en fullstendig oversikt over disse. Jeg begrenser 
fremstillingen til en kort presentasjon av noen få av disse undersøkelsene.  
 
En av de første studiene som ble gjennomført var den såkalte Kinsey-rapporten (1953, s. 
116 - 122).  Studien ble gjennomført med personlige intervjuer av i alt 7789 amerikanske 
kvinner. Undersøkelsen baserte seg på selvrekruttering.   Når de statistiske analysene ble 
gjennomført, var 934 fargede kvinner tatt ut, fordi forfatterne mente at dette utvalget var 
for lite til å si noe generelt om fargede kvinner. I tillegg ble 915 hvite kvinner som hadde 
sonet en fengselsstraff tatt ut fordi analyser viste at disse skilte seg klart fra de andre hvite 
kvinnene (1953, s. 22). Ved de statistiske analysene besto materialet med andre ord av 
5940 hvite kvinner som ikke hadde sonet fengselsstraff. Materialet var ikke representativt 
for hele USA, fordi noen stater var overrepresentert og de aller fleste kom fra urbane 
strøk.  Det var 4441 eller 75 % av de 5940 kvinnene som besvarte spørsmålet om 
førpubertal (pre-adolescent) kontakt med voksne menn.  Av disse kvinnene rapporterte 24 
% at de hadde hatt slik kontakt med voksne menn.  I disse 24 % (1075 kvinner) inngikk 
alle former for seksuell kontakt.  Så mange som 32 %  oppga å ha vært utsatt for  
masturbasjon, oral seksuell kontakt eller samleie. Dette gir et forholdsvis høyt antall 
kvinner som har vært utsatt for det som normalt betraktes som grove overgrep (7,7 % av 
det totale utvalget).  Rapporten toner imidlertid ned både omfanget av seksuelle overgrep 
og mulige skadevirkninger. Og selv det forholdsvis høye antallet kvinner (24 %) som 
oppga å ha hatt slik kontakt, blir sett på som lite i rapporten.  Den første av Kinsey-
rapportene (1948) tok for seg The sexual behavior of the human male. I denne rapporten 
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er det imidlertid ingen skikkelig oversikt over seksuell kontakt mellom voksne og gutter. 
Den er derfor ikke egnet til å si noe om omfanget av seksuelle overgrep mot gutter. 
 
I 1983 publiserte Russell en undersøkelse om omfanget av seksuelle overgrep blant et 
tilfeldig utvalg av kvinner i San Francisco.  I denne studien var bortfallet av respondenter 
50 % og Russells endelige utvalg besto av 930 kvinner. Disse 930 ble intervjuet av 
personer som hadde fått spesiell opplæring. Hun fant at 16 % av kvinnene hadde vært 
utsatt for seksuelle overgrep fra en slektning før fylte 18 år. Russell fant at dersom man 
tok med alle former for seksuelle overgrep, dvs. overgrep i og utenfor familien og også 
inkluderte blotting og andre former for overgrep som ikke innebar fysisk kontakt, 
rapporterte så mange som 54 % av kvinnene om minst en slik episode før fylte 18 år 
(Russell 1984, s. 183 - 185).  
 
I et tilfeldig utvalg av 521 foreldre i Boston-familier (187 men og 334 kvinner) fant 
Finkelhor at til sammen 12 % hadde opplevd seksuelle overgrep før fylte 17 år (Finkelhor 
1984, s. 72).  Av kvinnene var det 15% som hadde opplevd overgrep, mens det 
tilsvarende tallet var 6% for mennene. Undersøkelsen ble gjennomført ved personlige 
intervjuer og bortfallet av respondenter var på 26% av et opprinnelig utvalg på 700 
(1984, s. 70).  
 
En engelsk undersøkelse hadde et utvalg bestående av 1244 personer (37 % menn og 63 
% kvinner) mellom 16 og 21 år som gikk på videregående skole (further education). 
Undersøkelsen ble gjennomført ved spørreskjemaer som ble delt ut i timene. Denne 
fremgangsmåten var trolig med å gjøre borfallsprosenten så lav som 3 % (Kelly, Regan 
og Burton 1991, s. 10). Av disse oppga 59 % av kvinnene og 27 % av mennene at de 
minst en gang før fylte 18 år hadde hatt en påtrengende seksuell opplevelse (sexually 
intrusive experience). Dersom de bare tok med de hendelsene som hadde skjedd før følte 
16 år sank andelen som oppga seg utsatt til 43 % av kvinnene og 18 % av mennene (ibid. 
appendix c).  
 
Den siste undersøkelsen jeg skal nevne er australsk og ble gjennomført i et utvalg 
bestående av 427 (140 menn og 287 kvinner) studenter mellom 17 og 52 år ved 
universitetet i Queensland. Det var ikke noe bortfall i undersøkelsen, som ble 
gjennomført ved at spørreskjemaer ble delt ut på forelesningene. Av de 427 
respondentene rapporterte 18,6 % av mennene og 44,6 % av kvinnene om minst en 
ufrivillig seksuell opplevelse før fylte 17 år (Goldman og Padayachi 1997, s. 490).  

2.1.6.   Hva vet vi om omfanget av seksuelle overgrep mot barn? 
Ovenfor har jeg gjengitt en rekke undersøkelser som samlet gir et svært uklart blide av 
omfanget av seksuelle overgrep mot barn. Forskjellene i resultatene av undersøkelsene er 
knyttet til tre forhold: For det første er det forskjeller mellom utvalgene. Et tilfeldig 
nasjonalt utvalg, kan gi et annet resultat enn en studie av en bestemt gruppe, som for 
eksempel studenter. For det andre skyldes noen av forskjellene ulikheter i definisjoner av 
seksuelle overgrep. En definisjon som fanger opp mange seksuelle handlinger fører 
selvfølgelig til et høyere omfang enn en definisjon som for eksempel bare tar med 
overgrep som medfører genital berøring. For det tredje kan noen av forskjellene skyldes 
mer tekniske forhold, slik som svarprosenten. Dersom en undersøkelse har et stort 
bortfall kan dette påvirke resultatet.   
 
Det er med andre ord flere kjente forhold som er med på å påvirke resultatene i 
undersøkelsene. Man kan spørre seg om man vet noe om omfanget i det hele tatt, eller om 
man må nøye seg med å konstatere at resultatene av undersøkelsene er så sprikende at vi 
ikke kan si noe.  
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Slik jeg ser det vet vi en god del om omfanget av seksuelle overgrep i Norge. Den første 
nasjonale representative undersøkelsen (Sætre, Holter og Jebsen 1986) viste et omfang på 
16 %, mens Tambs (1994) viser et omfang av seksuelle overgrep på 23 %, dersom alle tas 
med. Begge undersøkelsene finner større omfang av overgrep blant jenter enn blant 
gutter.  Begge undersøkelsene lider under en forholdsvis lav svarprosent. I Sætre, Holter 
og Jebsen var svarprosenten 48 %, mens den bare var 37 % i Tambs undersøkelse.  
 
Om det er 16 % eller 23 % som utsettes er i denne sammenheng ikke av avgjørende 
betydning, undersøkelsene har uansett vist at omfanget av voksnes bruk av barn til egen 
seksuell tilfredsstillelse er betydelig her i landet.   

2.2. Skadevirkninger 
At overgrep kan gi fysiske skadevirkninger har det vært enkelt å få aksept for, mens 
påstander om psykiske skadevirkninger oftere har blitt møtt med skepsis. En av de første 
som beskrev skadevirkninger av seksuelle overgrep mot barn var Sigmund Freud. I 1896 
utgav han sin «Studien über Hysterie», der han beskriver historien til Katharina som i 13-
14 årsalderen ble utsatt for seksuelle overgrep fra sin far. Freud beskrev de alvorlige 
psykiske skadevirkningene overgrepene fikk for Katharina (Bergenheim 1998, s. 22). 
Senere gikk imidlertid Freud bort fra at seksuelle overgrep ga psykiske skadevirkninger, 
han mente at det ikke dreide seg om reelle skadevirkninger. I stedet la Freud vekt på 
barnets ønske om et seksuelt forhold til forelderen av motsatt kjønn (Albertsen, Ursin 
Boe og Rønnow 1985, s. 2148) 
 
I Norge var den kvinnelige legen Augusta Rasmussen tidlig ute med å undersøke 
skadevirkninger av seksuelle overgrep (Rasmussen 1934). I en artikkel i 1934 presenterer 
hun en undersøkelse av 54 etterundersøkte og 51 ikke etterundersøkte18 kvinner som har 
vært utsatt for seksuelle overgrep før fylte 16 år. Rasmussen konkluderer sin artikkel med 
at det var overraskende få psykiske plager blant kvinnene (1934, s. 432). 
 
Rasmussens etterundersøkelse begrenset seg imidlertid til å spørre kvinnenes lege eller 
pårørende. Høyst sannsynlig ville kvinnene selv hatt mer å fortelle om betydningen av 
overgrepet - dersom de hadde blitt spurt. Rasmussens undersøkelse blir da også kraftig 
kritisert av Vestergaard (1960). Vestergaard var overlege ved en dansk psykiatrisk 
klinikk og hun gjennomførte en av de andre tidlige nordiske undersøkelsene av 
skadevirkninger.  Hennes undersøkelse begrenset seg til far - datter incest. Hun foretok 
en etterundersøkelse av 13 kvinner hvis fedre var dømt for incest ovenfor dem. De 
fornærmede var mellom 8 - 17 år da det seksuelle overgrepet fant sted. På det tidspunkt 
undersøkelsen ble gjennomført var det gått 11 - 19 år siden overgrepene skjedde. 
Vestergaard fant at kvinnene bar sterkt preg av overgrepene de hadde vært utsatt for og 
konkluderer med at: 
 
«Med nogle få undtagelser har det sexuelle fader-forhold været psykisk traumatiserende 
og har bevirket langvarige neuroser og udtalte sexuelle konflikter.»  (1960, s. 188)  
 
Selv om det spredte seg kunnskap om at seksuelle overgrep mot barn er svært 
ødeleggende for barna, var det hele tiden røster som hevdet det motsatte. Den danske 
legen/barnepsykiateren Kai Tolstrup skrev for eksempel en artikkel i 1969 om 

                                                   
18 Sakene ble plukket ut fra rettsmedisinske erklæringer i den Rettsmedisinske kommisjonens arkiv. I saker 
der det ikke er foretatt etterundersøkelse har Rasmussen kun lest dokumentene fra den rettsmedisinske 
undersøkelsen. De sakene der det er gjennomført etterundersøkelse har Rasmussen i tillegg til å lese 
dokumentene også snakket med kvinnenes leger eller pårørende for å høre hvordan kvinnene hadde det.   
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skadevirkninger av seksuelle overgrep. I artikkelen tok han utgangspunkt i pasienter han 
selv hadde hatt i behandling og han fremholdt blant annet at: 
 
«Vi kan sige, at blandt de patienter, børn og voksne, som psykiaterne ser, vil der relativt 
sjældent findes skadelige følgetilstande efter sædelighedsforbrydelser.» (1969, s. 261) 
 
Det første offentlige dokument19 som beskrev følgene av seksuelle overgrep mot barn i 
Norge kom i 1982.  I NOU 1982: 26 «Barnemishandling og omsorgssvikt» var det 
trykket et bilag om seksuelle overgrep mot barn skrevet av psykiateren Berthold 
Grünfeldt. Han fremholdt at det manglet gode studier av virkningene av seksuelle 
overgrep.  Det var studier som trakk i retning av at de psykiske skadene var av begrenset 
karakter. Samtidig pekte han på at flere utenlandske studier viste at det var betydelige 
senskader ved seksuelle overgrep mot barn, blant annet med følelse av skyld, skam, 
depresjon, raseri, følelse av å komme til kort osv. 1982, s. 159).   
 
Fra midten av 1980-tallet og frem til i dag har det kommet undersøkelser av den typen 
som Grünfeldt etterlyste. I en oversikt over forskningen på feltet skriver Browne og 
Finkelhor at empiriske studier av voksne påviser en rekke senskader av seksuelle 
overgrep: 
 
«Adult women victimized as children are more likely to manifest depression, self-
destructive behaviour, anxiety, feelings of isolation and stigma, poor self-esteem, a 
tendency toward revictimization, and substance abuse. Difficulty in trusting others and 
sexual maladjustment, such as sexual dysphoria, sexual dysfunction, impaired sexual 
self-esteem, and avoidance of or abstention from sexual activity has also been reported 
by empirical researchers, although agreement among studies is less consistent for the 
variables on sexual functioning.  (1986, s. 162/163) 
 
Også i nordisk sammenheng er det flere studier som viser skadevirkningene av seksuelle 
overgrep mot barn. En tidlig norsk beskrivelse av slike skadevirkninger finnes i 
Albertsen, Ursin Boe og Rønnow (1985). Med utgangspunkt i pasienter i terapi ved 
Dikemark sykehus fremholder forfatterne at pasienter som har vært utsatt for seksuelle 
overgrep som barn ofte er preget av lav selvfølelse, de er dominert av følelser som skam, 
forakt, skyld og straff (1985, s. 2147). En begrensning ved denne undersøkelsen er at 
utvalget består av pasienter i psykiatrisk sykehus. Det er ikke sikkert at et tilfeldig eller 
representativt utvalg personer utsatt for seksuelle overgrep hadde hatt de samme 
senvirkningene som et utvalg psykiatriske pasienter med overgrepshistorie20. 
 
Lind (1992) har foretatt personlig intervju med 24 kvinner mellom 25 og 56 år. Kvinnene 
ble rekruttert gjennom informasjonsbladet til Støttesenteret Mot Incest (SMI) i Oslo. Av 
de 24 kvinnene var det 13 som bare sto på SMI’s postliste og ellers hadde liten eller 
ingen kontakt med senteret, mens de resterende 11 kvinnene hadde kontakt med SMI 
(Lind 1992, s. 15). Dette betyr at de rekrutterte er kvinner som har vært utsatt for 
seksuelle overgrep, og som er aktive i, eller i alle fall opptatt av arbeidet ved 

                                                   
19 Etter dette har det kommet en rekke offentlige dokumenter som alle forholder seg til seksuelle overgrep 
mot barn blant annet: NOU 1988:29: Etterforskning av incestsaker, NOU 1991: 13 : Seksuelle overgrep 
mot barn - straff og erstatning,  NOU 1992: 16 : Sterkere vern og økt støtte for kriminalitetsofre,  NOU 
1997: 23 : Seksuallovbrudd,  Sosialdepartementets Veileder (1992) , St. meld. nr. 53 (1992-93): Om 
seksuelle overgrep mot barn. Eit overgrep er eit for mykje. Veileder ved mistanke om ansattes overgrep 
2002. 
20 Et annet tidlig norsk bidrag som også har psykiatriske pasienter som utgangspunkt, er Hagas artikkel om 
sammenhengen mellom seksuelle overgrep og mareritt og gjentagne hallusinasjoner (1988, s. 3238 - 3240).  
Artikkelen baserer seg ikke på en konkret studie, men er forfatterens refleksjoner rundt temaet, delvis 
basert på pasienter han har hatt i behandling som psykiater, og delvis på litteraturstudier. 
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Støttesenteret. Dette indikerer at de rekrutterte mener at seksuelle overgrep er skadelig 
for barn. 
 
I intervjuene fortalte kvinnene om livet sitt, forholdet til seg selv og til seksualitet. De 
beskrev en rekke senvirkninger av de seksuelle overgrepene. Bare 6 av de intervjuede 
kvinnene hadde et positivt selvbilde, om de resterende skriver hun: 
 
«Når de nitten (dette er trolig feilskrift for atten, min anmerkning) andre kvinnene 
forteller meg om sine negative selvbilder, om sin manglende intelligens eller heslige 
utseende, om evner som ikke er der til å elske eller ha omsorg osv., er det angsten deres 
jeg føler sterkest - angsten for å bli gjennomskuet, oppdaget og dermed de konsekvenser 
dette kunne få.»  (1992, s. 131) 
 
Svært mange av kvinnene i Linds materiale fortalte om et negativt forhold til egen kropp, 
og et vanskelig forhold til seksualitet (ibid. s. 141-177). Lind skriver at flere av kvinnene 
hadde «et problematisk forhold til mat og matinntak» (s. 118), hun fant at dette ofte var 
kombinert med et negativt forhold til egen kropp.  
 
I en svensk undersøkelse fant Britasdotter og Stövling (1983, s. 172 flg. og s. 249) at det 
var vesentlige forskjeller mellom en gruppe av 30 kvinner som hadde opplevd incest og 
en kontrollgruppe på 20 kvinner som ikke hadde vært utsatt for overgrep21. Gruppen av 
incestutsatte hadde langt oftere alvorlige depresjoner, selvmordsforsøk, lav selvfølelse, 
rusproblemer eller seksuelle problemer, sammenliknet med kvinnene i kontrollgruppen 
(1983, s. 249).   
 
I en svensk studie tok man for seg de 64 tilfellene av seksuelle overgrep mot barn som 
ble anmeldt til seks sosialdistrikt i Stockholm i perioden oktober 1985 til juni 1987 
(Gringvall-Priftakis og Sundell 1995, s, 20).  Av de 64 barna falt tre bort, slik at 
materialet besto av 61 barn. Disse ble fulgt opp på flere måter22 med tanke på å kartlegge 
deres situasjon etter overgrepene. I oppsummeringen av barnas psykososiale situasjon 
skriver forfatterne: 
 
«Som grupp betraktad var barnen mer ängstliga, hämmade, utagerande och asociala 
jämfört med en normalgrupp. Samtidig visade analyserna att en tredjedel av barnen 
saknade symtom.»  (1995, s. 81)  
 
De skriver videre at andelen barn med selvmordstanker var like stor som blant et 
representativt utvalg 17 åringer. Når det kom til selvmordsforsøk eller forsøk på å skade 
seg selv skilte imidlertid barna i undersøkelsen seg ut. De hadde oftere forsøkt dette enn 
andre barn. Denne studien forsøker også å kartlegge23 hvilke faktorer som er avgjørende 
                                                   
21 Forfatterne gjør ikke rede for hvordan disse gruppene er rekruttert, men i alle fall en av forfatterne har 
drevet støttegrupper for kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep, det er mulig at de 30 kvinnene 
som har vært utsatt for incest er rekruttert fra disse.  
22 For 60 av barna ble dokumentene i saken gjennomgått. For 60 barn ble det foretatt intervju med den 
sosialarbeideren som «hadde saken». Det ble foretatt intervju av 34 av de 50  foreldrene (noen av barna var 
søsken).  Det ble hentet inn rapport som psykososiale status for 41 av barna. Man fikk utskrift fra 
strafferegisteret for alle de 39 potensielle gjerningsmennene. Det ble foretatt intervju med 30 av de 35 
barna som var 15 år eller eldre (Glingvall-Priftakis og Sundell 1995 s, 22).  
23 Dette gjøres ved at de foretar en multivariat analyse av en rekke faktorer som kan tenkes å påvirke 
utviklingen av senskader.  
Også andre undersøkelser har forsøkt å kartlegge faktorer som påvirker hvor alvorlige skadevirkningene av 
seksuelle overgrep blir. En artikkel av Hegar, Zuravin og Orme (1994) summerer opp funnene i 21 artikler  
om temaet, deriblant 4 mulitivariate undersøkelser, Forfatterne konkluderer med at blant alle de undersøkte 
faktorene; «...the only one found consistently to relate to severity of injury  (psykisk skade, min. anmerk) is 
the age of the child.»   (1994, s. 180).   
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for at senvirkninger skal utvikles. De finner bare to faktorer som direkte påvirker 
utviklingen av senskader, nemlig at overgrepet var grovt (oralt, vaginalt eller analt 
samleie) og at barnet ikke fikk støtte fra omgivelsene etter overgrepet. I tillegg finner de 
at det hadde indirekte betydning for utviklingen av senskader om gjerningsmannen var i 
offerets familie (1995, s. 63). 
 
I en annen svensk undersøkelse besto respondentene av 101 gutter. Guttene hadde vært 
pasienter ved Rädda Barnens Pojkmottagning for seksuelt misbrukte gutter, i perioden 
1990- 1997. Det ble fylt ut et spørreskjema for hver av de 101 guttene. Skjemaene ble fylt 
ut av barna selv når de var store nok, eller det var en voksen (for eksempel terapeuten) 
som fylte ut skjemaet for barnet eller sammen med barnet (Svensson 1998, s. 14).  De 
101 guttene oppgir en rekke ulike psykiske reaksjoner etter de seksuelle overgrepene, 
forfatterne nevner for eksempel: skoleproblemer, problemer i kontakten med foreldrene 
eller kamerater, overvekt, hodepine, vondt i magen, diaré eller problemer med å holde på 
avføringen, diffuse smerter i kroppen, mareritt og søvnproblemer, flash-backs (det vil si 
at overgrepene kommer tilbake som bilder), aggressivitet, selvdestruktivitet, avvikende 
seksuell adferd særlig med unormal seksualisering og utviklingsforstyrrelser (1998, s. 42-
43). I tillegg nevner flere av guttene at de følte sterk redsel eller angst.  
 
Jónsdóttir (1993) har gjennomført en undersøkelse av 27 islandske og engelske kvinner 
som har vært utsatt for incest24. Hun skriver følgende som en oppsummering av hva 
overgrepene har betydd for kvinnene:  
 
«Furthermore, what was common to all the women’s accounts, irrespective of the 
circumstances of the abuse, was that being subjected to incestuous abuse was a severe 
trauma, which affected them deeply and had a great impact on their self-images and 
serious consequences for their lives.» (1993, s. 159). 
 
Kendall-Tackett, Williams og Finkelhor (1993) har foretatt en gjennomgang av 45 studier 
som kartlegger skadevirkninger av seksuelle overgrep mot barn25. Studiene som ble 
presentert i artikkelen var av svært varierende størrelse, de inkluderte fra 8 til 369 barn. 
Majoriteten av studiene hadde et utvalg på mellom 25 og 50 barn. Av de 45 studiene var 
det 55 % som hadde kontrollgrupper av barn som ikke var misbrukt (1993, s. 165).   
Forfatterne konkluderte med at studiene viste at seksuelt misbrukte barn hadde klart flere 
psykiske symptomer enn ikke misbrukte barn. Blant mange symptomer var det 
posttraumatisk stressyndrom, frykt, lav selvfølelse, atferdsvansker og seksualisert adferd 
som forekom hyppigst i de 45 studiene (1993, s. 166).  Ikke alle de utsatte barna hadde 
psykiske skadevirkninger. Forfatterne konkluderer med at ca. 1/3 av barna i disse 45 
studiene ikke hadde noen psykiske skadevirkninger eller symptomer på seksuelle 
overgrep (1993, s. 173). I 25 av studiene var det undersøkt hvilke faktorer som var med å 
bestemme om barnet fikk senskader eller ikke. Blant annet var barnets alder, overgrepets 
alvorlighet, nærhet til overgriper, bruk av vold, antall overgrep og varigheten av 
overgrepene med å påvirke om barnet viste symptomer eller senskader (1993, s. 171).  
 
Det er med andre ord slik at blant barn som opplever seksuelle overgrep vil et flertall, ca. 
2/3 ifølge den oversikten over studier som er presentert ovenfor, få skadevirkninger av 
                                                   
24 I materialet inngikk bare kvinner som deltok i støttegrupper for incestofre eller som gikk til rådgivning 
for å bearbeide følelsene etter overgrepene. Jónsdóttir begrunner utvalget med at intervjuene trolig ville 
være så følelsesmessig opprivende og sette i gang så mange prosesser hos kvinnene, at det ikke ville være 
etisk forsvarlig å intervjue dem dersom de ikke gikk i en støttegruppe eller til rådgivning (1993, s. 28-29).   
25 Alle disse 45 studiene innebar kartlegging av personer under 18 år, samtlige studier omhandlet med andre 
ord barn.  Denne studien skiller seg med andre ord fra Browne og Finkelhors studie (1986) som ble referert 
ovenfor, der konklusjonene var basert på en gjennomgang av 27 studier, 4 med barn utsatt for overgrep og 
23 med voksne som hadde opplevd overgrep som barn.  
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overgrepet. Noen av disse skadevirkningene er så alvorlige at de virker invalidiserende, 
mens andre fungerer i hverdagen, men de må bruke mye tid og krefter på å bearbeide 
skadevirkningene.   
 
Gjennomgangen av omfanget og skadevirkningene av seksuelle overgrep mot barn har 
vist at relativt mange barn utsettes for en eller annen form for seksuelle overgrep i løpet 
av oppveksten. For noen av disse barna vil overgrepene etterlate alvorlige 
skadevirkninger.  
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3. Kapittel: Rettsapparatets behandling av saker om 
seksuelle overgrep mot barn? 

3.1 Innledning 
Utgangspunktet for omtalen av rettsapparatets behandling denne typen saker er de 
tilfellene av seksuelle overgrep mot barn som er registrert i kriminalstatistikken.  
Kriminalstatistikken omfatter bare den registrerte kriminaliteten, dvs. den politiet selv 
oppdager, får kjennskap til gjennom anmeldelser eller på annen måte. Et ukjent antall 
lovbrudd blir aldri registrert, de uregistrerte lovbruddene kalles ofte mørketall. 
Mørketallet varierer i forhold til type lovbrudd. Lovbruddets grovhet og synlighet, og 
fornærmedes situasjon og nytte av å anmelde, vil være avgjørende. Forholdet mellom 
offer og gjerningsperson spiller også en viktig rolle. I forhold til seksuelle overgrep mot 
barn har man grunn til å tro at mørketallene er forholdsvis store. Det er flere forhold i 
disse sakene som kan tenkes å medvirke til at sakene ikke oppdages og anmeldes. Der 
små barn utsettes for overgrep vil ikke barnet selv ha noe mulighet til å anmelde, det er 
avhengig av at noen voksne oppdager det og ønsker å anmelde. I mange tilfeller vil ikke 
noen voksne anmelde forholdet enten fordi de ikke oppdager det eller fordi de ikke 
ønsker å anmelde, for eksempel at de har et nært følelsesmessig bånd til overgriperen og 
ikke ønsker å anmelde ham. Det kan også være voksne som ikke er klar over at alle 
seksuelle handlinger med noen under 16 år er straffbare seksuelle overgrep. Det kan også 
være voksne som ikke tror at de kommer til å bli trodd dersom de anmelder forholdet.  
Ungdommer og unge voksne kan i og for seg anmelde seksuelle overgrep på egen hånd. I 
mange tilfeller vil det ikke tørre å fortelle om hva det har opplevd fordi det er redd for 
represalier for gjerningsmannen, eller fordi de ikke ønsker at faren skal komme i fengsel. 
I mange tilfeller har overgriperen fortalt barnet at ”ingen kommer til å tro på deg hvis du 
forteller noe”, i atter andre tilfeller har overgriperen fortalt barnet at alle barn er utsatt for 
overgrep ”det er slik det skal være”. Det er med andre ord svært mange forhold som gjør 
at barn som er utsatt for overgrep ikke forteller noen om det de er utsatt for, og selv om 
barna velger å forteller er det en del forhold som gjør at informasjonen i mange tilfeller 
ikke bringes videre til politiet. 
 
Det er også slik at mørketallet varierer over tid, fordi folks villighet til anmelde lovbrudd 
varierer over tid. For eksempel har vi grunn til å anta at det økte fokuset på seksuelle 
overgrep mot barn på 1980-tallet førte til en økt tilbøyelighet til å anmelde. Det er altså 
slik at når mediene eller samfunnet forøvrig fokuserer på en bestemt type lovbrudd så 
øker folks villighet til å anmelde dette lovbruddet.  Det som skrives om antallet lovbrudd 
i det følgende må altså sees i sammenheng med det som er skrevet i dette avsnittet om 
mørketall.  

3.2 Anmeldte seksuelle overgrep mot barn 
Dersom vi ser på Kriminalstatistikken fra 2001 (som er siste tilgjengelige statistikk år) 
finner man følgende oversikt over anmeldte tilfeller av seksuelle overgrep mot barn de 
siste 11 årene.  
 
Tabell 2: Anmeldte seksuelle overgrep mot barn 1991-2001. Absolutte tall 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Incest 168 160 130 83 111 142 153 143 153 96 120 
Seksuell omgang med 
barn 

761 836 568 537 538 656 631 681 671 647 697 

Under 10 år - - - - - 156 219 218 230 193 211 
Under 14 år 607 652 434 392 393 333 261 300 278 263 248 
Under 16 år 154 184 134 145 145 167 151 163 163 191 238 
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Seksuell handling med 
barn under 16 år 

- - 72 72 183 229 265 238 216 252 255 

Seksuelt krenkende 
adferd (uavh. av alder) 

683 691 678 649 599 742 802 805 802 709 674 

Totalt 1271 1342 1109 1017 1132 1398 1450 1867 1441 1350 1259 
 
For seksuell omgang med barn oppgis det både totaltall (for anmeldelser for § 195 og § 
196) samt at tallene er splittet opp for ulike alderskategorier (under 10 år osv.).  Både for 
seksuell omgang med noen under 10 år og seksuell handling med noen under 16 år 
mangler det opplysninger for deler av 11 års-perioden. Dette skyldes ikke at det ikke ble 
anmeldt handlinger av denne typen i disse årene, men at de ikke var skilt ut i 
anmeldelsesstatistikken. Kategorien incest kan inneholde noen tilfeller av incest mellom 
voksne slektninger, erfaringsmessig dreier de aller fleste anmeldte tilfellene av incest seg 
om seksuelle overgrep mot noen under 16 år, denne kategorien er derfor inkludert i sin 
helhet.  I den nest siste raden ser man antallet anmeldte tilfeller av seksuelt krenkende og 
annen uanstendig adferd. I dette tallet ligger det både seksuelt krenkende adferd utøvd 
ovenfor ikke samtykkende voksne og overfor barn under 16 år. Her skiller ikke 
statistikken ut seksuelle overgrep mot barn.  Den siste raden er merket totalt, disse tallene 
finnes ikke i kriminalstatistikken, men er et forsøk fra min side på å lage et totaltall for 
antall anmeldelser om seksuelle overgrep mot barn. Fordi seksuelt krenkende adferd ikke 
er skilt på alder har jeg tatt med halvparten av tilfellene i denne kategorien (dette er ren 
gjetning, jeg vet ikke hvor stor andel av dette tallet som gjelder overgrep mot barn det 
kan like gjerne være 70 % som 30 %, jeg har altså valgt 50 %). 
 
En ser av totaltallene at disse har svingt litt i 11 års-perioden, 1998 er det året med flest 
anmeldelser – 1867 – mens 1994 er det året med færrest anmeldelser – 1017. Dersom 
man ser bort fra disse årene er variasjonen vesentlig mindre. Man ser imidlertid at årene 
1993-1995 skiller seg ut med vesentlig lavere antall anmeldelser enn de andre årene. Slik 
jeg ser det skyldes denne nedgangen neppe at det ble begått færre tilfeller av seksuelle 
overgrep mot barn i denne perioden. Høyst sannsynlig skyldes nedgangen at både 
offentlige instanser og privatpersoner var mer tilbakeholdne med å anmelde denne typen 
lovbrudd. 
 
Tidlig på 1990-tallet skjedde det som av noen har blitt karakterisert som et «backlash» (se 
Sætre 1997 II, Bakketeig 2001 og Grothe Nielsen 2001).  Frem til det tidspunkt hadde 
den offentlige debatt stort sett vært preget av en felles forståelse av seksuelle overgrep. 
Man tok utgangspunkt i ofrene og deres historier. Forholdene ble forsøkt lagt til rette for 
at ofrene skulle få fortalt sine historier, og at eventuelle gjerningsmenn skulle bli dømt. 
Tidlig på 1990-tallet begynte andre synspunkt å prege den offentlige debatt. Det ble 
hevdet at omfanget og skadevirkningene av seksuelle overgrep var sterkt overdrevet.  
Noen omtalte oppmerksomheten om seksuelle overgrep som en moralsk panikk, og 
sammenliknet saker om seksuelle overgrep mot barn med hekseprosessene på 1500- og 
1600-tallet (se for eksempel Brøgger 1990 og 1991, Pedersen 1993 og Gardner 1997).  
Andre stilte spørsmål ved sannhetsgehalten i påstander som seksuelle overgrep. Kunne 
små barn skille mellom fantasi og virkelighet? Hvilke motiver hadde egentlig voksne 
kvinner som mange år senere anmeldte overgrep de var utsatt for som barn? Og hva med 
kvinner som anmeldte ektemennene for seksuelle overgrep mot felles barn, var ikke dette 
bare for å sverte mannen slik at kvinnene kunne få omsorgen for barna ved en skilsmisse?  
 
De kritiske røstene fikk næring gjennom den såkalte Bjugn-saken26. Denne saken 
begynte med mistanke om at en mannlig barnehageansatt hadde blottet seg for barna i 
barnehaven der han arbeidet.  Etter avhør av flere barn og voksne ble imidlertid saken 

                                                   
26 Dom i Frostating lagmannsrett av 31.01.94.  
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utvidet slik at flere voksne, deriblant lensmannen i bygda, ble mistenkt for å ha begått til 
dels grove seksuelle overgrep mot en rekke barn. Saken endte med at det bare ble tatt ut 
tiltale mot den mannlige barnehageansatte.  I følge tiltalen skulle han ha begått grove 
overgrep mot flere barn, men han ble frifunnet av lagmannsretten. Det ble gjennomført en 
svært omfattende etterforskning av saken. I april/mai 1993 var det gjennomført 61 
dommeravhør av 40 barn, 550 vitneavhør av 220 personer, og medisinsk/psykologisk 
utredning av 61 barn (Lied 1997 s. 164). Denne saken er en av de mest omtalte 
kriminalsaker i norsk rettshistorie. Media var svært aktive under saken og var trolig med 
å gi folk et inntrykk ikke bare av denne saken, men også av saker om seksuelle overgrep 
mot barn generelt.   
 
I en analyse av pressens dekning av sakene finner Bodahl-Johansen (1994) at pressen i 
begynnelsen var fokusert på barna og deres historier. I løpet av saken endret imidlertid 
holdningene seg slik at media mot slutten av saken var sterkt kritiske til de sakkyndige og 
hadde mer sympati for tiltale (ibid. s. 139-140). Det er ikke urimelig å fortolke 
nedgangen i antall anmeldelser av saker om seksuelle overgrep på begynnelsen av 1990-
tallet som et resultat av en mer kritisk holdning i den offentlige debatt.  Det er ikke noe 
som tyder på at det faktisk skjedde færre seksuelle overgrep i 1993/94 enn for eksempel i 
1991/92.  
 
I dette avsnittet har jeg tatt utgangspunkt i antallet anmeldelser for seksuelle overgrep 
mot barn. I endel tilfeller hender det at etterforskning avdekker at det anmeldte forholdet 
ikke var et reelt lovbrudd. Det kan være mange årsaker til dette for eksempel at det skjer 
en feil ved registreringen, det kan være at den som anmelder var bekymret for at noe 
hadde skjedd, men at etterforskningen raskt viste at det ikke var grunnlag for slik 
bekymring, eller det kan i noen tilfeller være anmeldelser som bevisst er fremsatt feil – 
altså at noen anmelder i sjikanehensikt. Disse anmeldelsene får en henleggelseskode som 
forhindrer den i å komme med i statistikken over ferdig etterforskede lovbrudd, men 
sakene (som altså har vist seg å ikke være reelle saker) telles med i statistikken over 
anmeldelser. Dette gjør at anmeldelsesstatistikken kan være litt mer misvisende. Av den 
grunn brukes ofte tallene for ferdig etterforskede forbrytelser når man bruker tall fra 
kriminalstatistikken for å beskrevet omfanget av den registrerte kriminaliteten.  I tillegg 
inneholder kriminalstatistikken opplysninger om ferdig etterforskede lovbrudd langt 
tilbake i tid, det er derfor mulig å se på utviklingen over tid dersom man bruker ferdig 
etterforskede lovbrudd som enhet. Det er dette som er gjort i det følgende.  
 

3.3 Ferdig etterforskede saker om seksuelle overgrep mot barn 

3..3.1 Innledning 
Et lovbrudd regnes som ferdig etterforsket på det tidspunkt lovbruddet har fått en 
rettskraftig avgjørelse. En rettskraftig avgjørelse innebærer at politiet og 
påtalemyndigheten eller domstolene anser lovbruddet som ferdig behandlet - og at videre 
etterforskning derfor ikke er aktuell (det finnes ca. 200 forskjellige typer rettskraftige 
avgjørelser, mest vanlig er tiltale, bot eller henleggelse av en eller annen grunn). En 
rettskraftig avgjørelse kan bli gitt av politiet og påtalemyndigheten eller av domstolene. 
Når man leser statistikken over ferdig etterforskede lovbrudd er det viktig å være klar 
over at en del av lovbruddene vil være begått opp til flere år forut for statistikkåret, dette 
gjelder særlig saker om alvorlige forbrytelser som krever lang etterforskning. For 
eksempel kan man tenke seg at en sak om seksuelle overgrep blir anmeldt i desember 
1999, saken er ferdig etterforsket etter 6 måneder og det tas ut tiltale i august 2000, i mai 
2001 kommer saken for retten og vedkommende blir dømt. I Kriminalstatistikken vil man 
finne denne saken igjen i 3 ulike år, i anmeldelsesstatistikken fra 1999, statistikken over 
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ferdig etterforskede forbrytelser fra 2000 og endelig i reaksjonsstatistikken fra 2001.  
Dette gjør at man ikke uten videre kan sammenlikne anmeldelser, ferdig etterforskede 
forbrytelser og reaksjoner i samme år og tro at man gjenfinner de samme sakene. 

3.3.2 Ferdig etterforskede seksuelle overgrep mot barn – 2001 
Dersom man ser på Kriminalstatistikken fra 2001 (som er siste tilgjengelige statistikk år) 
finner man følgende tall for ferdig etterforskede seksuelle overgrep mot barn. Det ble 
etterforsket 103 tilfeller av incest, teoretisk kan noen av disse dreie seg om incest mellom 
voksne, men i praksis vil alle sakene dreie seg om overgrep mot barn. Det ble ferdig 
etterforsket i alt 597 saker om seksuell omgang med noen under 16 år, som er de mest 
alvorlige overgrepne. Disse fordelte seg på 169 saker der barnet var under 10 år (§ 195), 
243 saker der barnet var under 14 år (§ 195 - altså mellom 10 og 14 år) og 204 saker der 
barnet var under 16 år (§ 196 – altså mellom 14 og 16 år).  Det fremgikk av kapittel 1 at 
seksuelle handlinger var mindre alvorlige enn seksuell omgang, det ble i alt etterforsket 
243 saker om seksuelle handlinger med barn under 16 år. I tillegg ble det etterforsket 618 
saker om seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd (enkelt sagt blotting). I 
statistikken skilles det ikke på alder i forhold til denne bestemmelsen, vi vet derfor ikke 
hvor mange av disse tilfellene som gjelder overgrep mot barn. Dersom man gjetter at i 
alle fall halvparten av de 618 tilfellene dreier seg om overgrep mot barn (altså 309 saker) 
finner en at det i 2001 ble ferdig etterforsket i alt 1252 saker om seksuelle overgrep mot 
barn.  

3.3.3 Ferdig etterforskede – utviklingen 1960-2001 
Som det fremgikk av kapittel 1 inneholder straffeloven en rekke bestemmelser om 
seksuelle overgrep mot barn. Noen av disse er det mulig å følge over mange år slik at 
man kan se utviklingen over tid. I det følgende finner man en fremstilling av utviklingen 
av antallet ferdig etterforskede seksuelle overgrep mot barn i tre tidsspenn, 1960-2001, 
1980-2001 og 1995-2001.  
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Ferdig etterforskede tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år 
(§ 195), 1960-2001.  Absolutte tall
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Ferdig etterforskede tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år 
(§ 195), 1980-2001. Absolutte tall
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Ferdig etterforskede tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år 
(§ 195), 1995-2001. Absolutte tall
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Ferdig etterforskede tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år 
(§ 196/197, fra 1994 kun § 196) 1960-2001. Absolutte tall
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Ferdig etterforskede tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år 
(§ 196/197, fra 1994 kun § 196), 1980-2001. Absolutte tall
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Ferdig etterforskede tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år 
(§ 196) 1995-2001. Absolutte tall
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Ferdig etterforskede tilfeller av seksuelle handlinger med eller adferd 
ovenfor barn under 16 år (§ 212, fra og med 1994 er anmeldelser telleenhet), 

1960-2001. Absolutte tall
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Ferdig etterforskede tilfeller av seksuelle handlinger med eller adferd 
ovenfor barn under 16 år (§ 212, fra og med 1994 er anmeldelser telleenhet), 1980-

2001. Absolutte tall
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Ferdig etterforskede tilfeller av incest, 1960-2001. Absolutte tall
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Ferdig etterforskede tilfeller av incest, 1980-2001. Absolutte tall
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Ferdig etterforskede tilfeller av seksuelle handlinger med eller adferd ovenfor barn 
under 16 år (§ 212, fra og med 1994 er anmeldelser telleenhet), 1980-2001. Absolutte 

tall
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De første tre figurene viste utviklingen av antallet ferdig etterforskede tilfeller av seksuell 
omgang med barn under 14 år (§ 195), av disse så en at antallet lå forholdsvis stabilt 
rundt ca. 100 saker i året frem til begynnelsen av 1980-tallet for så å stige kraftig frem 
mot begynnelsen av 1990-tallet der det var en nedgang før antallet steg igjen fra 1993. 
Fra 1995 og frem til 2001 har antallet ligget på mellom 350 og 450 tilfeller per år. For 
incest så man at utviklingen i sakstilfanget var forholdsvis lik (selv omtallet tilfeller av 
ferdig etterforskede incest saker er vesentlig lavere).  Årsaken til at antallet ferdig 
etterforskede lovbrudd steg kraftig på midten av 1980-tallet har trolig direkte 
sammenheng med det økte fokus som ble rettet mot seksuelle overgrep mot barn (dette er 
nærmere beskrevet i denne rapportens kapittel 1). Det er ingen forhold som tyder på at 
det faktisk ble begått flere seksuelle overgrep i 1990 enn i 1980, økningen i denne 
perioden skyldes etter all sannsynlighet økt anmeldelseshyppighet.  
 
Dersom man ser på seksuell omgang med barn under 16 år (altså mellom 14 og 16 år - § 
196) ser man en noe annen utvikling. Tidlig på 1970-tallet ble det hvert år etterforsket 
like i underkant av 180 saker om seksuell omgang med barn under 16 år. Fra 1972 gikk 
antallet jevnt nedover frem til det nådde ett bunnpunkt i 1991, derfra steg antallet ferdig 
etterforskede saker kraftig gjennom hele 1990-tallet frem til ett toppunkt i 2001 da det ble 
ferdig etterforsket noe i overkant av 180 saker om seksuell omgang med barn under 16 år. 
Den reduksjon man ser i antall saker om § 196 fra 1970-tallet og frem til sist på 1980-
tallet skyldes trolig at disse sakene til en viss grad endret karakter fra å være saker der 
”sinte fedre” anmeldte de 17-18 år gamle kjærestene til sine 14-15 år gamle døtre for 
seksuelle overgrep mot barn, til å bli saker der voksne menn ble anmeldt for å ha begått 
seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Utover på 1970-tallet og tidlig 1980-tall 
ble det færre og færre anmeldelser fra foreldre som ønsket datterens tenåringskjæreste 
straffet for seksuelle overgrep, dette var i tråd med den seksuelle frigjøringen som 
skjedde i samme periode, og er trolig forklaringen på nedgangen i antallet saker om § 196 
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som skjedde i denne perioden (en tilsvarende utvikling er vist av Bakketeig 1999 og 
Hennum 1999). Stigningen man ser fra rundt 1990 skyldes trolig samme årsaker som 
stigningen i saker om § 195, altså økt fokus på voksnes seksuelle overgrep mot barn.   
 
Antallet ferdig etterforskede seksuelle handlinger med eller adferd ovenfor noen under 16 
år følger et forholdsvis likt mønster27. Også denne gruppen har en nedgang i antallet 
tilfeller frem til første del av 1980-tallet for deretter å stige kraftig fra slutten av 1980-
tallet frem til 2001. Man kan spørre seg hvorfor antallet saker om § 212 (i all hovedsak 
blotting og beføling av barn under 16 år) sank fra 1960 og frem til første del av 1980-
tallet. Slik jeg ser det, kan den skyldes tre forhold. For det første kan nedgangen 
selvfølgelig skyldes at det faktisk ble begått færre slike handlinger. Men dette er ikke en 
sannsynlig forklaring. Jeg finner det mer sannsynlig at det skjedde noe i løpet av perioden 
som gjorde at saker om blotting og beføling ble anmeldt i mindre grad; altså at 
nedgangen skyldes lavere anmeldelseshyppighet. En mulig forklaring på lavere 
anmeldelseshyppighet kan være at tålegrensen for hva som er alvorlige overgrep har blitt 
høyere.  Det har skjedd en økt fokusering på, og et økt antall anmeldelser av, alvorlige 
seksuelle overgrep. Sammenliknet med en overgrepshistorie som omfatter grove overgrep 
over mange år, vil et enkelt tilfelle av blotting eller beføling fremstå som ubetydelig. 
Dersom dette er riktig, kan det reduserte antall anmeldelser forklares med at folk har 
omdefinert betydningen av blotting og beføling. Det er neppe slik at folk oppfatter 
handlingene som akseptable eller ønskelige, men det er mulig at denne typen handlinger 
nå blir oppfattet mer som plagsomme enn skadelige. Det er også mulig at 
gjerningsmennene oppfattes som mer stakkarslige enn farlige. Dette kan være med å 
forklare nedgangen som skjedde frem til midten av 1980-tallet, men det er ikke med å 
forklare stigningen som skjedde fra slutten av 1980-tallet, så noen fullgod forklaring er 
det ikke.  Oppgangen kan selvfølgelig skyldes den generelle oppgangen for de andre 
overgrepskategoriene, men noen fullgod forklaring på utviklingen av saker om § 212 
(blotting og beføling) er jeg ikke i stand til å finne.  
 
Oppsummeringsvis er informasjonen i figurene ovenfor slått sammen i en figur som viser 
utviklingen av ferdig etterforskede tilfeller av seksuelle overgrep mot barn fra 1960-2001. 
I denne figuren er alle de ulike overgrepskategoriene som er presentert ovenfor tatt med 
(altså §§ 195, 196, 212 og incest).  
 
 
 
 

                                                   
27 Fra og med 1994 endres inndelingen i kriminalstatistikken, det er derfor ikke mulig å finne frem til 
antallet ferdig etterforskede tilfeller av seksuelle handlinger med eller adferd ovenfor noen under 16 år 
(denne gruppen er ikke skilt ut i statistikken). Av denne grunn er anmeldelses tallene for § 212 brukt fra og 
med 1994 til og med 2001).  Av denne grunn er det ikke laget noen oversikt over utviklingen av ferdig 
etterforskede lovbrudd i denne kategorien fra 1995-2001. 
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Ferdig etterforskede seksuelle overgrep mot barn (§ 195, 196, 212 og incest), 
1960-2001. Absolutte tall
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En ser av denne figuren at det totale antall saker om seksuelle overgrep mot barn falt noe 
fra 1960 frem til tidlig 1980-tall (dette er i tråd med fallet i antall saker om § 196 og § 
212) og at det fra midten av 1980-tallet skjedde en kraftig økning i antall saker. Dersom 
man sammenlikner 1985 som var et bunnår med år 2000 som var ett toppår ble det ferdig 
etterforsket nesten 5 ganger så mange saker om seksuelle overgrep mot barn i 2000 som i 
1985 (500 % økning). En økning i tråd med det økte fokuset på og kunnskapen om 
seksuelle overgrep mot barn.  

3.4 Hva skjer med de sakene politiet får kjennskap til? 

3.4.1 Politiets avgjørelse i sakene som ble ferdig etterforsket i 2001 
Ikke alle saker som blir ferdig etterforsket ender med tiltale. Det er en rekke årsaker til at 
det ikke tas ut tiltale i mange saker.  I en del tilfeller vil ikke politiet finne frem til 
gjerningsmannen, i andre tilfeller vil de ikke finne tilstrekkelige bevis mot den de antar er 
gjerningsmannen, det skal ikke tas ut tiltale med mindre påtalemyndigheten mener det lar 
seg bevise ut over enhver rimelig tvil at den de tar ut tiltale mot faktisk har gjort det.  
Selv om man finner frem til en gjerningsmann og påtalemyndigheten mener å kunne 
bevise at vedkommende har begått den straffbare handlingen kan det være at det ikke tas 
ut tiltale fordi vedkommende enten er under den kriminelle lavalder (som er 15 år) eller 
at vedkommende ikke er strafferettslig tilregnelig, og dermed ikke kan straffes (men 
vedkommende kan idømmes tvunget psykisk helsevern eller tvungen omsorg for psykisk 
utviklingshemmede). I noen tilfeller reageres det med påtaleunnlatelse fordi 
påtalemyndigheten mener det beste ville være å ikke straffeforfølge saken, fordi det man 
kan oppnå ved å få den skyldige straffedømt ikke står i forhold til hva det vil koste (både 
økonomisk, sosialt og menneskelig) for ham og for samfunnet. Påtaleunnlatelse er noe 
annet enn at saken blir henlagt (selv om det ser likt ut fordi saken blir avsluttet uten at det 
tas ut tiltale i begge tilfeller).  Selv om påtaleunnlatelse normalt ikke vil bli brukt i saker 
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om seksuelle overgrep mot barn, kan det skje i spesielle tilfeller.  I noen tilfeller vil saken 
blir avgjort med et alternativ til tiltale, for eksempel at saken overføres til megling i 
konfliktråd eller at det blir utferdighet et forelegg (på en bot). I alvorlige straffesaker, slik 
som saker om seksuelle overgrep mot barn, er verken konfliktråd eller  bot aktuelle 
alternativ,  men i noen saker om mindre alvorlige overgrep, som for eksempel blotting, 
kan bot være et alternativ.   
 
I tabellen nedenfor finnes opplysninger om hva som skjedde med de sakene om seksuelle 
overgrep mot barn som ble ferdig etterforsket i 2001. 
 
 
Tabell 3: Ferdig etterforskede seksuelle overgrep mot barn etter politiets avgjørelse, 2001. Absolutte tall 
 Totalt Henlagt 

gjerningsm. 
Ukjent 

Henlagt 
mangel 
på bevis 

Andre 
uoppklarte 

Henlagt 
siktede ikke 
tilregnelig 

Forelegg Tiltale Påtaleunnlatelse 
andre oppklarte 

Incest 103 - 48 3 - - 30 22 
Seksuell omgang 
med barn u 16 år 

597 13 167 9 33 - 269 106 

Under 10 år 169 3 62 4 15 - 57 28 
Under 14 år 243 7 63 2 16 - 106 49 
Under 16 år 185 3 42 3 2 - 106 29 
Seksuell handling 
med barn u. 16 år 

204 11 80 1 10 5 75 22 

Seksuelt krenkende 
annen uanstendig 
adferd* 

618 191 110 - 43 144 104 25 

Totalt** 1213 120 350 13 65 77 426 163 
* I tillegg ble en sak om seksuelt krenkende og annen uanstendig adferd overført til megling i konfliktråd 
** I total tallet er halvparten av sakene om seksuelt krenkende og uanstendig adferd inkludert 

 
En er at totalt sett er den mest vanlige avgjørelsen at det tas ut tiltale (dette skjer i 426 
eller 35 % av tilfellene) det nest vanligste er at sakene blir henlagt på grunn av mangel på 
bevis (dette skjer i 350 eller 29 % av tilfellene). Av tabellen ser man forøvrig at andelen 
tiltaler varierer veldig fra sakstype til sakstype. Saker om seksuelt krenkende eller annen 
uanstendig adferd har tilsynelatende lavest tiltaleprosent (17 %), men her ser man at en 
del av disse sakene ble avgjort med forelegg (bot). Dersom sakene som endte med 
forelegg legges til de 17 % tiltalene, ser man at ”reaksjonsprosenten” blir 40 % som er litt 
over gjennomsnittet.  Dersom vi ser bort fra sakene om seksuelt krenkende adferd er det 
incest som har lavest tiltaleprosent med 29 % og seksuelle omgang med noen under 16 år 
som har høyest tiltaleprosent (45%). Dersom man splitter sakene om seksuell omgan med 
noen under 16 år opp i ulik alderskategorier (etter barnets alder) finner man ikke uventet 
at de yngste alderskategoriene er de der færrest saker ende med tiltale. For saker om 
seksuell omgang med barn under 10 år er tiltaleprosenten 34 %, for saker om seksuell 
omgang med barn under 14 år ender 44  % av saken med tiltale, mens 57 % av sakene 
som gjelder seksuell omgang med noen mellom 14 og 16 år ender med tiltale. At det er 
slik er ikke overraskende en rekke undersøkelser har bekreftet at jo yngre barnet er jo 
oftere henlegges saker om seksuelle overgrep, noe som i stor grad kan knyttes til at små 
barn har problemer med å avgi forklaringer som tilfredsstiller rettsvesenets krav (se for 
eksempel Hennum 1999, Bakketeig 1999 Grothe Nielsen 2001 og Texmo og Aarvik 
1998).  

3.4.2 Utviklingen av tiltaleprosenten for seksuelle overgrep mot barn 1960-2001 
På samme måte som for de ferdig etterforskede lovbruddene er det mulig å følge 
tiltaleprosenten forholdsvis langt tilbake i tid slik at en kan se utviklingen over tid (for 
noen lovbrudd). I tabellene nedenfor ser man utviklingen av tiltaleprosenten for 
henholdsvis grove overgrep mot barn under 14 år, og under 16 år, incest og seksuelle 
handlinger med barn under 16 år (§ 212).  
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Prosent tiltaler av ferdig etterforskede tilfeller av seksuell ogang med 
barn under 14 år (§ 195) 1960-2001. 
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Prosent tiltaler av ferdig etterforskede tilfeller av seksuell omgang med 
barn under 14 år (§ 195), 1980-2001
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Prosent tiltaler av ferdig etterforskede tilfeller av seksuell omgang med 
barn under 14 år (§ 195), 1995-2001
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Prosent tiltaler av ferdig etterforskede tilfeller av seksuell omgang med 
barn under 16 år (§ 196, frem til 1994 er også noen få tilfeller av § 197 inkludert), 1960-

2001
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Prosent tiltaler av ferdig etterforskede tilfeller av seksuell omgang med barn 
under 16 år (§ 196, frem til 1994 er også noen få tilfeller av § 197 inkludert), 1980-2001
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Prosent tiltaler av ferdig etterforskede tilfeller av seksuell omgang med 
barn under 16 år (§ 196 frem til 1994 er også noen få tilfeller av § 197 inkludert), 1995-

2001
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Prosent tiltaler av ferdig etterforskede tilfeller av seksuelle handlinger med 
eller adferd ovenfor barn under 16 år (§ 212), 1960-1993
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Prosent tiltaler av ferdig etterforskede tilfeller av seksuelle handlinger med 
eller adferd ovenfor barn under 16 år (§ 212), 1980-1993
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Prosent tiltaler av ferdig etterforskede tilfeller av incest, 1960-2001
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Prosent tiltaler av ferdig etterforskede tilfeller av incest, 1980-2001
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Prosent tiltaler av ferdig etterforskede tilfeller av incest, 1995-2001
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En ser av disse figurene at utviklingen av tiltaleprosenten ikke nødvendigvis er slik en 
kunne forvente. Sett på bakgrunn av det økte fokuset på den økte satsningen på 
etterforskning av seksuelle overgrep mot barn, er det overraskende at tiltaleprosenten 
ikke har økt. Snarere viser figurene at tiltaleprosenten har gått ned for noen typer av 
seksuelle overgrep mot barn. Dett er særlig tydelig for seksuell omgang med barn under 
14 år, her viser figurene at tiltaleprosenten har gått ned uansett om man bruker 1960 eller 
1980 som startår.  På tross av betydelig satsing på kunnskap om og etterforskning av 
seksuelle overgrep på 1980 og 1990 tallet viser altså figurene at tiltaleprosenten har gått 
ned, stikk i strid med intensjonene. Dette diskuteres nærmere i kapittel 4.  Selv om det er 
noen svingninger også etter 1995 kan det se ut som om tiltaleprosenten har stabilisert seg 
noe i perioden 1995-2001. Dette gjelder alle typer seksuelle overgrep mot barn.  

3.5 Domstolenes behandling av saker om seksuelle overgrep 
mot barn 

3.5.1 Domfellelse eller frifinnelse? 
Et ønske fra oppdragsgiver for denne rapporten (Redd Barna) var at rapporten skulle 
omhandle hva som skjedde med saker om seksuelle overgrep mot barn i domstolene. 
Altså hvor mange saker som endte med henholdsvis domfellelse og frifinnelse. Disse 
opplysningene er imidlertid ikke tilgjengelig i kriminalstatistikken, opplysningene om 
saken endte med domfellelse eller frifinnelse må derfor hentes fra andre kilder enn 
Kriminalstatistikken.  I Statistisk sentralbyrå (SSB) er det gjort studier av 
straffesakskjeden i sedelighetslovbrudd (Stene 2001). I denne studien inngår saker om 
seksuell omgang med barn (§ 195 og § 196) og saker om incest fra 1997. I tabellen 
nedenfor er resultatene fra denne studien gjengitt. 
 
Tabell 4: Seksuelle overgrep mot barn anmeldt i 1997 – hva skjedde med sakene 
 Seksuell omgang med barn (§ 195/§196) Incest 
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Lovbrudd i alt 631 (100%) 153 (100%) 
Ikke straffbart forhold 43 (6,8%) 22 (14,4%) 
Henleggelse pga foreldelse 77 (12,2%) 29 (19,0%) 
Påtale trukket 4 (0.6%) 1 (0,7%) 
Henlagt pga manglende  opplysninger om 
gjerningsmann 

17 (2,7%) 1 (0,7%) 

Henlagt pga manglende bevis 164 (26,0%) 55 (35,9%) 
Henlagt pga gjerningsperson ikke  strafferettslig 
tilregnelig* 

35 (5,5%) 3 (2,0%) 

Forelegg 5 (0,8%) - 
Tiltaler i alt 217 (34,4%) 24 (15,7%) 
Dom på ubetinget fengsel 141 (22,3%) 15 (9,8%) 
Dom på betinget fengsel (kun betinget) 40 (6,3%) 3 (2,0%) 
Dom på annen straff** 7 (1,1%) - 
Frifinnelse 29 (4,6%) 6 (3,9%) 
Ukjent avgjørelse ikke rettskraftig avgjort 69 (10,9%) 18 (11,8%) 

* Omfatter 5 tilfeller av seksuell omgang med barn som er henlagt på grunn av jevnbyrdighet i alder og utvikling. 
**Blant annet dom på sikring 

 
 
En ser av tabellen at 4,6 % av 1997-årgangen av anmeldelser for seksuell omgang med 
barn under 16 år endte med frifinnelse, det tilsvarende tallet for incest var 3,9%. Dersom 
man ser på frifinnelser i forhold til antallet tiltaler finner man at 13% eller 29 av 217 av 
de sakene der det ble tatt ut tiltale endte med frifinnelse. I en undersøkelse av 1990-
årgangen av anmeldelser av seksuelle overgrep mot barn ved Oslo politikammer fant 
Hennum (1999) og Bakketeig (1999) at 17 % av sakene (62 saker der det ble tatt ut tiltale 
i 23) endte med frifinnelse, noe som støtter opp om funnene i SSB’s undersøkelse.   

3.5.2 Straff 
Saker om seksuelle overgrep mot barn er av så alvorlig karakter at det sjelden brukes 
alternativer til tiltale slik som forelegg, overføring av saken til megling i konfliktråd eller 
påtaleunnlatelse. I noen få tilfeller kan alternativer til tiltale være aktuelt (se om dette 
ovenfor), men den store hovedregelen er at dersom man finner å kunne bevis straffeskyld 
så bringes saken inn for domstolene. På samme måte tilsier sakenes alvorlighet at dersom 
det avsies fellende dom så idømmes det ubetinget fengsel. Dette fremgår klart av tabellen 
ovenfor (Stene 2001) der det ble idømt ubetinget fengsel i 65 % av de 217 sakene om 
seksuell omgang med noen under 16 år der det ble tatt ut tiltale.  For handlinger som er 
noe mindre alvorlige (som blotting og beføling) kan selvfølgelig andre straffereaksjoner 
enn betinget fengsel være aktuelt. I tabellen nedenfor ser man hvilke strafferettslige 
reaksjoner det ble reagert med i saker om seksuelle overgrep mot barn i 2001 (som er 
siste tilgjengelige statistikk år).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 5: Strafferettslige reaksjoner i saker om seksuelle overgrep mot barn, 2001. Absolutte tall 
 I alt Betinget 

påtaleunnlate 
Samfunns 
tjeneste 

Forelegg* Betinget 
fengsel 

Betinget 
fengsel 
og bot 

Ubetinget 
fengsel 

Ubetinget og 
betinget 
fengsel 

Sikring 

Incest 2 - - - - - 2 - - 
Seksuell omgang m. 
barn u. 16 år 

166 1 2 1 35 12 66 48 1 

Under 10 år 24 - - - 2 - 19 3 - 
Under 14 år 72 1 - - 11 1 32 26 1 
Under 16 år 70 - 2 1 22 11 15 19 - 
Seksuell handling 
m. barn u. 16 år 

62 - - 8 12 18 13 9 - 

Seksuelt krenkende 165 - - 137 5 8 5 3 - 
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adferd** 
Totalt 313 1 2 78 50 34 84 61 1 

* I tillegg ble 5 saker om seksuelt krenkende og annen uanstendig adferd avgjort med bot ved dom 
** Denne kategorien er ikke skilt på alder, endel av de fornærmede vil være voksne. Ellers i denne rapporten har jeg antatt at ca. 
halvparten av sakene dreier seg om barn, dette er tatt med i totaltallet (altså 50 % av 165).  På grunn av avrunding utgjør de 
enkelte kategoriene i sum mer enn 313 saker). 
 
 
 

Det fremgår av tabellen at det i 2001 ble idømt i alt 313 reaksjoner for seksuelle overgrep 
mot barn. Det ble idømt flest (166 i alt) reaksjoner for seksuell omgang med barn under 
16 år (§§ 195 og 196). En ser av tabellen at av de i alt 313 reaksjonene om seksuelle 
overgrep mot barn så ble det i 145 eller 46 % av tilfellene idømt ubetinget fengsel (enten 
ubetinget fengsel alene eller ubetinget fengsel sammen med betinget fengsel). Ubetinget 
fengsel var den mest vanlige reaksjonen. Verken samfunnstjeneste eller påtaleunnlatelse 
blir brukt i særlig grad i saker om seksuelle overgrep mot barn.  Helt som forventet viser 
tabellen også at jo mer alvorlige overgrep det dreier seg om mer inngripende reaksjoner 
blir idømt. Man ser at forelegg (bot) kun blir brukt i tilfeller som gjelder seksuelt 
krenkende eller annen uanstendig adferd (stort sett blotting), forelegg er den mest vanlige 
reaksjonen for blotting. Det blir også reagert med forelegg i noen få saker om seksuelle 
handlinger med barn under 16 år, for denne typen overgrep er imidlertid betinget fengsel 
(enten alene eller i kombinasjon med bot) den mest brukte reaksjonen. Mens de mest 
alvorlige overgrepene (§ 195, § 196 og incest) i all hovedsak endte med ubetinget fengsel 
(begge incestsakene endte med ubetinget fengsel og 69 % av sakene om seksuell omgang 
med barn under 16 år endte med ubetinget fengsel).  
 
I det følgende skal vi går videre og se på hvilke straffer som ble idømt. Fordi 
kriminalstatistikken ikke inneholder opplysninger om gjennomsnittlig idømt straff for 
alle typer seksuelle overgrep mot barn inneholder tabellen nedenfor kun opplysninger om 
den gjennomsnittlig utmålte straffen for seksuell omgang med noen under 10 år, 14 år og 
16 år, samt incest. Tallene i tabellen gjelder reaksjoner idømt i 2001.  
 
 Tabell 6: Gjennomsnittlig utmålt straff i saker om seksuelle overgrep mot barn, 2001. Absolutte tall 
 Betinget fengsel Betinget fengsel og bot Ubetinget fengsel Ubetinget fengsel og betinget fengsel 
 Dager Dager Kroner Dager Dager ubetinget Dager betinget 
Incest - - - 165 - - 
Seksuell omgang med 
barn under 10 år 

255 - - 1063 490 290 

Seksuell omgang med 
barn under 14 år 

209 360 3000 774 162 300 

Seksuell omgang med 
barn under 16 år 

64 57 5136 189 69 89 

 
 
En ser av tabellen at antallet dager idømt ubetinget fengselsstraff varierer mye fra 
lovbruddsgruppe til lovbruddsgruppe, fra 165 dager ubetinget fengsel for incest til 1063 
dager for seksuell omgang med barn under 10 år. Det er flere årsaker til disse 
variasjonene. Dels skyldes variasjonene årvise variasjoner – det er et forholdsvis lite 
antall saker i hver gruppe noe som gjør at en dom med særlig høy eller særlig lav 
straffutmåling kan ha forholdsvis stor innflytelse på gjennomsnittet i det aktuelle året. 
Dels skyldes nok også forskjellene at det er forskjeller i straffen som blir utmålt for ulike 
typer seksuelle overgrep mot barn, både strafferammene og vurderingen av alvorlighet er 
forskjeller etter som overgrepene for eksempel gjelder ett barn under 10 år eller et barn 
mellom 14 og 16 år. 
 
For å redusere effekten av årvise variasjoner er det en fordel å se på utviklingen over tid. 
I figurene nedenfor ser man utviklingen i straffenivået for incest og seksuell omgang med 
barn under 16 år (§ 195 og § 196) i perioden 1997-2001.  
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Gjennomsnittlig utmålt ubetinget fengselsstraff i saker om incest og 
seksuell omgang med noen under 16 år (§ 195 og § 196), 1997-2001. 
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En ser av figuren ovenfor at straffutmålingen for incest varierte mye i perioden 1997-
2001 fra gjennomsnittlig 165 dager ubetinget fengsel i 2001 til 1800 dager i 2000. Det er 
imidlertid viktig å huske på at det kun var 2 dommer om incest i både 2000 og 2001. Det 
lave antallet incestdommer gjør at man ikke kan legge ærlig vekt på variasjonene som 
vises i tabellen.  Både for § 195 og § 196 var det langt flere dommer i perioden, for begge 
disse kategoriene ligger da også straffutmålingen mer stabil i perioden 1997-2001. 
Gjennomsnittlig ble det utmålt mellom 677 (1999) dager og 882 dager ubetinget fengsel 
(2001) i saker om brudd på § 195. For brudd på § 196 ble det utmålt mellom 189 (2001) 
og 314 (1997) dager ubetinget fengsel.  
 
For å kunne si noe om utviklingen av straffenivået er det nødvendig å se på et større 
tidsrom en de 5 årene som var perioden i figuren ovenfor. Det er imidlertid et problem at 
det ikke er mulig å følge utviklingen av straffenivået tilbake i tid for mange av 
kategoriene. Den eneste kategorien der det er mulig å følge straffutmålingen langt tilbake 
i tid er § 195 (seksuell omgang med noen under 14 år). I figuren nedenfor ser man 
utviklingen av den gjennomsnittlige utmålte ubetingede fengselsstraffen for brudd på § 
195 fra 1980 frem til 2001.  
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Gjennomsnittlig utmålt ubetinget fengselsstraff  i saker om seksuell 
omgang med barn under 14 år (§ 195), 1980-2001. Dager
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En ser av figuren ovenfor at den gjennomsnittlige utmålte fengselsstraffen for brudd på § 
195 har steget i perioden 1980-2001.  At det har skjedd en slik økning i 
gjennomsnittsstraffen er helt i tråd med de føringer som har kommet fra myndighetene 
om at straffenivået i saker om seksuelle overgrep mot barn bør heves noe (se særlig St. 
meld. nr. 53 (1992-93) og NOU 1992: 16). I 1992 ble de straffeskjerpende momentene i § 
195 annet ledd utvidet med ytterligere momenter. Fengsel inntil 21 år kunne etter 
endringen også idømmes når handlingen var begått på en særlig smertefull eller 
krenkende måte, eller den er foretatt overfor barn under 10 år og det hadde skjedd 
gjentatte overgrep.  Dette kan også ha vært med å forårsake et noe hevet straffenivå.  
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4. Kapittel: Oppsummering og diskusjon 

4.1. Hva har rapporten vist?   
I kapittel 2 gikk jeg gjennom noen sentrale undersøkelser av omfanget av og 
skadevirkningene forbundet med seksuelle overgrep mot barn. I kapittel 3 fant man en 
gjennomgang av hvor mange saker om seksuelle overgrep mot barn som hvert år blir 
anmeldt til og etterforsket av politiet, og hva som skjer med disse sakene i rettsapparatet. 
Fremstillingen inneholdt en forholdsvis detaljert gjenomgang av utviklingen over tid for 
flere ulike lovbruddskategorier som alle rammer seksuelle overgrep mot barn. Når jeg 
avslutningsvis skal summere opp det mest sentrale innholdet i rapporten, velger jeg å 
sammenfatte funnene i følgende fire punkt: 
 

1. Det er betydelig forskjell mellom det antallet seksuelle overgrep mot barn som 
begås og det som blir anmeldt til politiet. Selv om man bruker svært konservative 
estimat for omfanget viser forskjellen mellom anmeldelsestallene og tallene i 
omfangsundersøkelsene at de aller fleste seksuelle overgrep mot barn ikke 
kommer til politiets kunnskap. 

 
2. Selv om det fremdeles er slik at de fleste tilfellene av seksuelle overgrep mot barn 

ikke anmeldes til politiet har det de siste 20 årene skjedd noe med 
anmeldelsestilbøyeligheten for denne type lovbrudd. Gjennomgangen av tallene 
fra Kriminalstatistikken viste at det blir anmeldt og ferdig etterforsket lagt flere 
saker om seksuelle overgrep mot barn i 2001 enn både ti og tyve år tidligere.  

 
3. Dersom man ser på politiets avgjørelser i saker om seksuelle overgrep mot barn så 

finner man en noe annerledes utvikling.  Dersom man ser på absolutte tall tas det 
ut flere tiltaler i 2001 enn i 1980, men stigningen i antall tiltaler står ikke i forhold 
til stigningen i antall ferdig etterforskede lovbrudd. Ser man på tiltaleprosenten 
har denne gått ned fra 1980-2001. Nedgangen er markert for tilfeller av seksuell 
omgang med barn under 14 år (§ 195).  

 
4. Når man ser på straffenivået så har dette holdt seg forholdsvis stabilt de siste 5 

årene (for de fleste lovbruddsgruppene er det ikke mulig å gå lengre tilbake i tid). 
For seksuell omgang med barn under 14 år (§ 195) er det mulig å følge 
utviklingen av straffenivået tilbake i tid, og dersom man ser på utviklingen fra 
1980 til 2001 ser man at gjennomsnittlig utmålt ubetinget fengselsstraff for 
seksuell omgang med noen under 14 år har gått opp i perioden.  

 
Det mest påfallende ved disse funnene er kanskje at tiltaleprosenten for seksuell omgang 
med barn under 14 år har gått ned i perioden. Det er grunn til å spørre seg hvorfor det har 
utviklet seg slik? Hva er det som har skjedd? Det kan etter mitt skjønn være flere årsaker 
til at tiltaleprosenten har gått ned. 
 
For det første kan man si at dersom tiltaleprosenten har gått ned for alle forbrytelser er 
det ikke så merkelig at tiltaleprosenten går ned for saker om seksualisert vold.  Det er 
imidlertid slik at det ikke har vært en nedgang i tiltaleprosenten for alle lovbrudd, i alle 
fall ikke en like stor nedgang som for saker om seksuell omgang med noen under 14 år. I 
tillegg er det noen forhold ved seksuelle overgrep mot barn som gjør at det er vanskelig å 
sammenlikne disse med alle lovbrudd. For det første er dette sært alvorlig lovbrud, det er 
derfor mest relevant å sammenlikne med andre alvorlige lovbrudd. I tillegg er det ofte en 
kjent gjerningsmann i saker om seksuelle overgrep mot barn, noe som normalt fører til en 
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mye høyere tiltaleprosent. For eksempel henlegges svært mange tyverier fordi politiet 
ikke klarer å finne frem til gjerningsmannen, dette problemet er ikke tilstede på samme 
måte i saker om seksualisert vold.  Den generelle utviklingen i tiltaleprosenten kan med 
andre ord ikke forklare utvikingen for saker om seksuell omgang med noen under 14 år.  
 
En annen mulig forklaring er oppbyggingen av det norske rettsapparatets. Tidlig på 1990-
tallet skjedde det en stor reform i det norske rettssystemet. Denne reformen (toinstans-
reformen) førte til økt arbeidsbyrde for påtalemyndigheten (statsadvokatene). Det kan 
være at en slikt økt arbeidsbyrde har vært med å heve terskelen for tiltale. Denne 
forklaringen svekkes imidlertid av at nedgangen i tiltaleprosenten i saker om seksualisert 
vold kan sees i flere andre europeiske land. I en studie av rettsapparatets behandling av 
saker om voldtekt finner Kelly og Regan (2001) en liknende utvikling av tiltaleprosenten 
i flere europeiske land. Selv om voldtekt og seksuell omgang med noen under 14 år ikke 
uten videre kan sammenliknes gjør mange av de samme forhold (ord mot ord, ofte få 
tekniske bevis, tabubelagt) seg gjeldende i disse sakstypene. Den norske utviklingen kan 
fortolkes som en del av en europeisk trend når det gjelder utviklingen av tiltaleprosenten 
for saker om seksualisert vold. Endringer i det norske straffesystemet kan neppe være 
forklaringen på en utvikling som er en del av en internasjonal trend (i de andre 
europeiske landene er det jo ikke endringer i rettsapparatet som er forklaringen).   
 
En tredje forklaring er at det har skjedd en holdningsendring til saker om seksuelle 
overgrep mot barn, fokuset ble rettet bort fra ofrenes historie og mot gjerningsmennenes 
rettssikkerhet og muligheten for moralsk panikk (dette er nærmere omtalt i kapittel 1). 
Denne skeptiske holdningen kan ha gitt seg utslag i en nedgang i tiltaleprosenten. Når 
den offentlige debatt er preget av skepsis til kvinner og barns fortellinger om seksuelle 
overgrep, er det ikke usannsynlig at denne skepsisen også gjør seg gjeldende hos 
påtalemyndigheten og i domstolene, og at det hever terskelen for å ta ut tiltale.  
 
En fjerde mulig forklaring er at den synkende tiltaleprosenten skyldes at de sakene som 
anmeldes til politiet i dag er langt vanskeligere å etterforske enn de sakene som ble 
anmeldt på 1980-tallet. I dag blir det anmeldt mange tilfeller av seksuelle overgrep i 
familien og seksuelle overgrep mot svært små barn, disse sakene er generelt vanskeligere 
å etterforske enn saker der overgrepet har skjedd utenfor familien eller der barnet som har 
vært utsatt er noe eldre (Bakketeig 1999 og Hennum 1999). For eksempel er det ofte 
vanskelig å få en forklaring som tilfredsstiller rettsapparatets behov fra et lite barn. Det er 
altså mulig at forklaringen på nedgangen i tiltaleprosenten delvis kan tilskrives at politiet 
har fått flere saker som er vanskelig å etterforske.   
 
 

4.2. Strategier for Redd barnas fremtidige arbeid 
Man kan spørre seg hva funnene i denne undersøkelsen bør bety for Redd Barnas videre 
arbeid med seksuelle overgrep mot barn.  Dersom man ser på antallet anmeldelser av 
seksuelle overgrep mot barn så har denne økt de siste 20 årene. Dette er høyst sannsynlig 
et resultat av det økte fokuset mot denne typen lovbrudd. Det har skjedd mye med hensyn 
til kunnskap om og åpenhet omkring seksuelle overgrep mot barn de siste tyve årene.  
Det er altså slik at åpenhet virker, åpenhet øker sjansene for at overgrep avdekkes og 
dermed stoppes, det øker sjansene for at det utsatte barnet blir tilbudt adekvat hjelp og 
eventuelt behandling, og det førere til at flere tilfeller anmeldes til politiet. Åpenhet vil på 
lang sikt virke forebyggende. En viktig oppgave for frivillige organisasjoner som arbeider 
med å bekjempe seksuelle overgrep mot barn er å bidra til fortsatt fokus på og åpenhet 
rundt denne typen overgrep.  Selv om det neppe er noe mål at absolutt alle saker om 
seksuelle overgrep mot barn skal anmeldes til og etterforskes av politiet, er rettslig 
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behandling med å understreke sakenes alvorlighet. Inntil ganske nylig har ikke disse 
lovbruddene bitt tatt alvorlig av samfunnet eller rettsmyndighetene.  Den britiske 
kriminologiprofessoren Barbara Hudson sammenlikner saker om rasistisk- og seksualisert 
vold med andre saker, for eksempel saker om vinningskriminalitet. Hun skriver at: 
 
"...seksualisert og rasistisk vold har inntil nylig ikke blitt tatt alvorlig. Disse lovbruddene 
har blitt "over-tolerated", mens lovbrudd som tyveri, bilbrukstyveri og liknende har vært 
"over-penalized". Med andre ord har den sensurerende, moraldannende og symbolske 
effekten av strafferetten utspilt sin rolle for disse siste lovbruddene. " (1998, s. 245 min 
oversettelse)  
 
Hun skriver videre at dette ikke er tilfelle for rasistisk og seksualisert vold. På disse 
områdene har den symbolske effekten av strafferetten bare vært virksom i kort tid og bare 
delvis. Hudson mener derfor at strafferetten fremdeles har en symbolsk effekt når det 
gjelder disse lovbruddene, det er altså viktig at lovbruddene anmeldes til og etterforskes 
av politiet.  
 
I rapporten har jeg vist at tiltaleprosenten for seksuelle overgrep mot barn har falt fra 
1980-2001, noe som er stikk i strid med det som har vært den uttalte offisielle politikken 
på området. Årsakene til denne utviklingen finner man etter mitt skjønn dels i en generelt 
mer skeptisk holdning til barns fortellinger om overgrep. Detter er imidlertid ikke den 
eneste forklaringen slik jeg ser det. Utviklingen kan også forklares med at det i dag 
anmeldes flere saker som er vanskelig å etterforske, enn det ble gjort for 20 år siden. 
 
Man kan spørre seg hva man skal gjøre med dette, hvilke system- eller regelendringer vil 
føre til flere tiltaler? Noen vil kanskje si at en bedring av politiets etterforskning er det 
som skal til. En grundigere og kvalitativt bedre etterforskning vil føre til bevis av høyere 
kvalitet som igjen vil føre til flere tiltaler.  En grundig og god etterforskning er 
selvfølgelig ønskelig i alle straffesaker, og kanskje særlig i de mest alvorlige sakene. Jeg 
anser det også som en selvfølge at en kvalitativt bedre etterforskning vil føre til noen 
flere tiltaler. Imidlertid er det visse trekk ved saker om seksuelle overgrep mot barn som 
man ikke kan kompensere med god etterforskning. I mange av sakene vil man stå igjen 
med to vitneforklaringer som er motstridende (gjerningsmannen sier en ting og offeret det 
motsatte). I andre saker er offeret et lite barn, rettssystemet er ikke tilpasset små barns 
måter å uttrykke seg på, og uansett hvor dyktig etterforskerne blir kan de ikke gjøre noe 
med at små barn er små barn. Det er med andre ord noen forhold ved saker om seksuelle 
overgrep mot barn som ikke kan fjernes gjennom å bedre etterforskningen. For eksempel 
har jeg selv sammen med Elisiv Bakketeig (Hennum 1999 og Bakketeig 1999) undersøkt 
etterforskningen av saker om seksuelle over mot barn ved Oslo politikammer, vi 
konkluderer begge med at etterforskingen i de fleste sakene var god, men på tross av 
dette førte bare ca. halvparten av sakene (fra 1990) til tiltale.  
 
Dersom man på tross av god etterforskning ikke er i stand til å oppfylle kravene til bevis, 
vil noen si at da er det beviskravene det er noe i veien med. Da må man senke kravene til 
bevis. Dette er neppe en farbar vei. For det første kan det neppe aksepteres at man har et 
strengt beviskrav for noen lovbrudd og et annet mindre strengt for andre lovbrudd. For 
det andre er fengselsstraff en inngripende samfunnsmessige reaksjon, det er statens 
ytterste maktmiddel. Ut fra alminnelige rettferdighetsbetraktninger må man kreve en høy 
grad av sikkerhet for å bruke et så sterkt virkemiddel.  For det tredje innebærer dom for 
seksuelle overgrep i svært mange tilfeller mer enn den tiden vedkommende må sone i 
fengsel, ofte får dommen alvorlige følger for vedkommendes familieliv, arbeidsliv og 
generelle omdømme.  Dette gjør at man må kreve høy grad av sikkerhet for å stemple 
noen som gjerningsmann. Alt i alt er det neppe noen vei å gå å senke kravene til bevis i 
denne typen saker (eller noen andre saker for den sakens skyld).   
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En annen strategi for å øke tiltale prosenten og bedre barns stilling i saker om seksuelle 
overgrep er å gjøre endringer i prosessordningen. I sin utredning ”Kontradiksjon og 
verdighet” (2002) foreslår juristen Anne Robberstad at fornærmede skal få en kraftig 
utvidelse av sine rettigheter. Robberstad argumenterer ikke for at dette kommer til å føre 
til flere tiltaler, men hun argumenterer med at flere prosessuelle rettigheter vil gi 
fornærmede mer kontroll over saken og en mer verdig behandling i straffeprosessen.  Det 
er gode grunner for å styrke fornærmedes stilling i straffeprosessen. Slik det er i dag føler 
mange fornærmede at de ikke blir hørt i straffesaken, og de føler hele rettsbehandlingen 
som svært belastende. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at en slik sterkere stilling vil 
føre til flere tiltaler, i våre nordiske naboland (særlig i Sverige) har fornærmede en 
sterkere stilling, uten at dette har ført til flere tiltaler i saker om seksuelle overgrep mot 
barn.  
 
Min konklusjon er med andre ord at det er begrenset hvor mye man kan oppnå gjennom 
endringer av vårt nåværende system.  Uansett hva man gjør vil man trolig ende opp med 
mange saker der det ikke er tilstrekkelig bevis til å reise tiltale. Selv om man gjennom 
forbedringer av etterforskningen skulle oppnå en høyere tiltaleprosent, vil det fremdeles 
være mange saker der det ikke tas ut tiltale. Disse barna har gått gjennom den 
belastningen den rettslige behandlingen av saken kan være ((dommer)avhør, 
legeundersøkelse, osv) uten at det skjer noe. Selv om en henleggelse etter mitt skjønn 
ikke betyr at politiet/påtalemyndigheten ikke tror på barn, kan både barna og deres 
nærmeste lett sitte igjen med følelsen av at de ikke blir trodd eller at samfunnet ikke tok 
saken deres alvorlig. 
 
Kanskje må man spørre seg om det er andre system som bedre kan ivareta det man ønsker 
å oppnå. Kan man for eksempel tenke seg bruk av sivile konfliktløsningsmodeller som 
for eksempel konfliktråd i saker om seksualisert vold?  Konfliktrådene er tenkt som et 
alternativ til strafferettslig behandling av lovbrudd, og de er ment å være alternative 
konfliktløsningsorgan. Tanken er at det gjennom et møte mellom offer og gjerningsmann 
skal skje en forsoning eller gjenoppretting av relasjonen mellom partene (Dullum 1996, s. 
20). Konfliktrådene skal både ansvarliggjøre gjerningsmannen og gi offeret mulighet til 
oppreisning.  I en artikkel fra 1996 drøfter den norske kriminologen Liv Finstad bruk av 
alternativ konfliktløsning i saker om seksualisert vold. Et overordnet mål for 
kriminalpolitikken når det gjelder seksualisert vold må være å «fremme 
gjerningsmennenes erkjennelse om at de har gjort noe galt» hevder Finstad (1996, s. 42). 
Ved å fremme gjerningsmennenes erkjennelse er muligheten til å forebygge overgrep, og 
dermed beskytte ofrene, mye større. Først når gjerningsmannen erkjenner det skadelige 
eller gale han har gjort, vil han slutte å foreta denne type handlinger. Finstad fremholder 
at dagens rettssystem er lite egnet til å fremme slik erkjennelse. «Benektelse av skyld og 
dermed ansvar er viktig for å unngå den grusomme konsekvens som en fengselsstraff er.»  
(ibid.). Hun foreslår derfor et alternativt system. Et slikt alternativt system kan være en 
modell den australske kriminologen John Braithwaite har beskrevet som «community 
accountability conferences», av Finstad oversatt til «ansvarliggjørende nabolagsmøter».  
 
«Ansvarliggjørende nabolagsmøter» er møter der både partene i konflikten og deres 
venner, familie, arbeidskolleger osv. også kan møte. Deltakerne snakker sammen om 
lovbruddet, og det legges vekt på hvilke konsekvenser lovbruddet har hatt for partene. På 
møtene skal det også utarbeides en handlingsplan for gjenoppretting av de skadene som 
er forvoldt. Offeret får i et slikt system tilbake «eiendomsretten» til sin sak, og hun får 
mulighet til å konfrontere lovbryteren med skaden han har påført henne gjennom 
overgrepet. Finstad hevder at dette systemet kan fremme gjerningsmannens erkjennelse 
av den skaden han har påført offeret (ibid. s. 58).  
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Selv om alternativ konfliktløsning kanskje kan være svaret på noen av de problemene 
som er knyttet til dagens strafferettslige behandling av saker om seksuelle overgrep mot 
barn, er det flere betenkeligheter knyttet til å bruke megling mellom offer og 
gjerningsmann i denne typen saker (for en nærmere redegjørelse se Hennum 2000). Man 
kan spørre om det er rimelig å oppfatte seksuelle overgrep mot barn som en konflikt 
mellom offeret og gjerningsmannen. Dersom det ikke er en konflikt mellom partene er 
det ikke sikkert at megling mellom partene vil løse noe som helst.  I tillegg er det ofte 
store maktforskjeller (kvinne/mann - barn/voksen) mellom offer og overgriper i denne 
typen saker. Når maktforskjellene er store vil det ikke være mulig å oppnå den 
likeverdige diskusjonen som er en forutsetning for at et meglingsmøte skal fungere. På 
den annen side har det også vært hevdet at alternativ konfliktløsning i denne type saker 
kan føre til stikk motsatt resultat, altså at det blir begått flere overgrep. Selv om bruk av 
alternativ konfliktløsning i denne typen saker ikke innebærer noe forslag om 
avkriminalisering, kan bruk av megling mellom offer og gjerningsmann bli oppfattet som 
en dekriminalisering eller at det blir tatt lettere på denne typen lovbrudd. Den 
allmennpreventive funksjonen av straff kan diskuteres, men det er grunn til å tro at det 
går et skille mellom alt og intet, mellom at noe straffes og at det gjøres straffritt. David 
Garland kaller dette for «...the tragic quality of punishment...»  (1990, s. 80). Han skriver 
at straffen kan være nødvendig for å opprettholde en viss form for autoritet eller formidle 
visse holdninger, samtidig har straffen helt begrenset effekt i forhold til å kontrollere 
kriminalitet. Dette er et dilemma som kanskje er ekstra sterkt til stede ved seksuelle 
overgrep mot kvinner og barn. 
 
Det fremgår av det som er skrevet ovenfor at jeg kun er begrenset optimist med hensyn til 
hva man kan oppnå i forhold til den rettslige behandlingen av saker om seksuelle 
overgrep mot barn.  Dette betyr ikke at jeg mener at frivillige organisasjoner som Redd 
Barna bør forholde seg passive og ikke gjøre noe i forhold til rettsapparatets behandling 
av saker om seksuelle overgrep mot barn. Det er en fordel om saker om seksuelle 
overgrep blir etterforsket best mulig, både sett hen til etterforskernes kompetanse og de 
ressursene som stilles til rådighet. Her kan selvfølgelig organisasjoner være pådrivere 
både i forhold til ressursene som tilføres og i forhold til å tilføre politiet kompetanse. Det 
er også viktig at barn som har vært utsatt for overgrep er sikret faglig god og enkelt 
tilgjengelig hjelp, her er det selvfølgelig viktig at frivillige organisasjoner er pådrivere. 
gjøre?  Det er imidlertid viktig å være klar over at uansett hvilke tiltak som settes i verk 
kommer det til å være mange seksuelle overgrep mot barn som aldri blir anmeldt, og 
mange av de anmeldte overgrepene kommer til å ende med tiltale.  
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