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Sammendrag 

Forfattere: Lars Christian Drivdal Vold og Benedikte Skjærstad 

Tittel: Risikofaktorer for å bli seksualovergriper i ung alder  

Veiledere: Svein Mossige og Pål Grøndahl  

Problemstillingen for studien: Hvilke risikofaktorer finner vi for å bli seksualovergriper i ung 

alder uten tidligere å ha begått seksuelle overgrep, og hvilke av disse har best forklaringsevne 

på bakgrunn av data fra NOVA-studien. Grunnlaget for denne studien var empirisk forskning 

og teoretiske forklaringsmodeller. Studien tok utgangspunkt i data innhentet i forbindelse med 

en nasjonal omfangsstudie om vold og overgrep mot barn og unge, utført av Svein Mossige 

og Kari Stefansen (2007). Datamaterialet var basert på et omfattende spørreskjema som kartla 

ulike typer volds- og overgrepsopplevelser. Studien var en tverrsnittsundersøkelse, med et 

landsrepresentativt utvalg av norske ungdommer (modal alder = 18) ved tredje klassetrinn i 

videregående skole (N = ca. 7000). Totalt 39 (0,6 %) besvarte at de hadde tvunget noen til 

seksuell omgang. Utvalget bestod av 29 gutter (74,4%) og 10 jenter (25,6%). Data ble 

analysert ved hjelp av først logistisk regresjon og deretter multivariat analyse i form av 

forover stegvis variabelseleksjon. Sistnevnte for å se hvilke variabler som har best 

forklaringskraft. Analysene avdekket 18 signifikante variabler. Av disse var det fire 

risikovariabler som til sammen kunne predikere sannsynligheten for å ha krysset av på 

seksuell overgrepsatferd. Dette var ”tidligere vold fra jevnaldrende”, ”tidligere solgt sex mot 

betaling”, ”kognitive feiloppfatninger” og kjønn.  
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Forord  

Denne oppgaven markerer slutten av årene på Psykologisk institutt. Vi håper vi har tilegnet 

oss kunnskap som vi kan få bruk for i videre arbeid som psykologer. Takk til NOVA og Svein 

Mossige for at vi fikk bruke data fra spørreundersøkelsen “Vold og overgrep mot barn og 

unge”.  Dette prosjektet hadde ikke vært det samme uten deg. Takk til Pål Grøndahl for hjelp 

til å komme fram til en interessant problemstilling og for solide faglige tilbakemeldinger. 

Takk til Eli Knudsen Ingnes og Terje Tørrissen som tok i mot besøk når vi startet å jobbe med 

prosjektet. Det ga mye motivasjon for videre arbeid. Takk til Mari Drivdal Vold for hjelp til å 

gjøre oppgaven mer lettlest. Til slutt vil vi takke Leiv Sandvik for bistand med statistiske 

analyser. Du er en sterk faglig ressurs. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10	
	

Ho veit kva han vil. Men ho foraktar han. I hennar auge er han ikkje anna enn ein gut på 

seksten. Ho verjar seg med all kraft mot han, men han er sterkare enn henne, og ho kjem seg 

ikkje laus. Han kaster seg over henne og borar «kniven» sin (som ho kallar det) inn i «såret» 

hennar. Han pustar tungt og trykkande oppå den vesle kroppen hennar. Ho kjenner ei 

stikkande smerte og elles ingenting. Ho er skamfull og skuffa. Etter ei stund, som på henne 

verkar lang, rullar han ned frå senga og går stille ut. Etter ei stund kjem han inn igjen. Andletet 

hans er rasande og raudt: «Seier du noko om dette til mor, slår eg deg i hel.» 

Unica Zürn (2016). Mørk vår. Oslo: Samlaget  
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Innledning 

Folk flest blir sjokkerte over og vil helst ikke tenke på at det finnes barn som begår seksuelle 

overgrep. Det gjør det imidlertid, og det er et stort problem. Vi har derfor sett på 

risikofaktorer for at unge skal utvikle denne typen atferd. Hva slags opplevelser og holdninger 

kan være med på å si noe om sannsynligheten for at noen unge vil begå overgrep? Noe av 

dette kan være tanker om at offeret har skylden, prostitusjon i ung alder og det å ha blitt utsatt 

for mobbing. Vi har alle en forståelse av at slike opplevelser og holdninger ikke er sunne for 

barn, men det gjenstår mye forskning for å si noe mer presist om hva dette faktisk kan bidra 

til. Dette, i tillegg til mange andre opplevelser og holdninger barn kan bli utsatt for, er det som 

vil bli gjennomgått i denne oppgaven. 

Tidlig på 1980-tallet økte oppmerksomheten og kunnskapen omkring seksuelle overgrep i 

befolkningen. I den forbindelse ble det økt bevissthet om at unge utgjør en stor gruppe av  de 

som begår overgrep mot barn (Kruse, 2011). Det som tidligere ble sett på som seksuell 

eksperimentering blant unge, ble i økende grad forstått som overgrep. Det er viktig at 

overgrep begått av barn blir tatt på alvor og vurdert som en sikkerhetsrisiko for andre barn, på 

lik ligne med overgrep begått av voksne (Ingnes & Kleive, 2011). Overgrep begått av barn 

mot barn er vel så skadelige som overgrep begått av voksne mot barn (Cyr, Wright, McDuff 

& Perron, 2002), og de er dessuten vel så vanlige (Barbaree & Marshall, 2006). Det er derfor 

viktig å utforske risikofaktorer for å bli ung seksuell overgriper slik at denne type overgrep 

kan forebygges og tas tak i tidlig.  

Forskning tilsier riktignok at det bare en liten del av de som begår seksuelle overgrep i ung 

alder som fortsetter med dette når de blir voksne (Caldwell, 2002, Lussier, Van Den Berg, 

Bijleveld, Hendriksen, 2012). Forebygging av overgrep begått av unge kan allikevel tenkes å 

på sikt være forebyggende for voksnes overgrepsatferd, uten at det blir noe videre fokus i 

denne oppgaven. Seksuelle overgrep begått av ungdom er uansett et alvorlig problem. 

Forskere har estimert at omtrent 20 % av alle voldtekter og 50 % av alle seksuelle overgrep 

mot barn blir begått av personer yngre enn 18 år (Barbaree & Marshall, 2006).  

I Norge viser data fra Kripos at aldersgruppen 15–19 år er nest størst etter 20-24 år i 

kategorien «festrelaterte voldtekter» for årene 2014 og 2015. Figur 1 viser alder på 

gjerningspersoner fordelt på 1367 voldtektsanmeldelser (Kripos, 2016a). I denne grafen 

fremkommer det tydelig at ungdommer er anmeldt i svært mange saker. I en ny rapport fra 
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Kripos som omhandler de mest alvorlige tilfellene av seksuelle overgrep mot barn, 

fremkommer det at 51 % av tilfellene er begått av en person i alderen 15 til 24 år (Kripos, 

2016b). Disse tallene viser at omfanget av seksuelle overgrep som blir begått av unge er 

forholdsvis høyt. Dette tyder på at det kan anses som et samfunnsproblem. Å forhindre at nye 

overgrep finner sted er derfor en viktig samfunnsoppgave.  

I en rapport fra Helsedirektoratet kommer det frem at det er nødvendig med kunnskapsbaserte 

tiltak og behandlingstilbud for unge overgripere. I samme rapport fremkommer det at det ikke 

er utarbeidet gode nok metoder for utredning og behandling av denne gruppen 

(Helsedirektoratet, 2014). Det er viktig å utvikle kunnskap om risikofaktorer og 

behandlingsmetoder for å kunne forebygge seksuelle overgrep. På denne måten kan vi unngå 

ressurskrevende intervensjoner som ikke har effekt på overgrepsatferden (Långström, 2003).   

Forskningen innen feltet er mye basert på kliniske populasjoner og straffedømte. Det finnes 

forskning som antyder at det er mer sannsynlig at unge seksualovergripere blir avslørt hvis de 

i tillegg har begått ikke-seksuell vold (Knight & Prentky, 1993). Hvis man kun ser på 

kriminelle populasjoner er det stor sannsynlighet for at man vurderer en gruppe som har i 

tillegg har begått annen kriminalitet. Ettersom seksualovergipere fra kriminelle populasjoner 

kun er en andel av den totale populasjonen av unge seksualovergripere, er det altså nødvendig 

med studier som ser på befolkningen som helhet (Seto et al., 2010). 

 

Figur 1: Alder på gjerningspersoner fordelt på 1367 voldtektsanmeldelser (hentet fra 

Kriposrapport, 2015) 



13	
	

Avgrensning og utdyping av problemstilling 

Det vil herunder gjennomgås definisjoner og avgrensninger av sentrale begreper for 

oppgaven. Videre vil vi utdype oppgavens problemstilling og gå gjennom etiske betraktninger 

knyttet til utførelsen av studien.  

Definisjoner 

Alder 

Det er vanlig å definere unge som begår seksuelle overgrep som en person som er mellom 13 

og 18 år, og som misbruker eller har misbrukt andre seksuelt (Kruse, 2011). Denne 

aldersinndelingen er også vanlig i internasjonal litteratur, og samsvarer med Ryan, Lane, 

Davis og Isak sin definisjon fra 1987. De definerte seksualovergripere i ung alder som 

ungdom som begår seksuelle overgrep mellom pubertet og myndighetsalder.  

Overgrep 

Et seksuelt overgrep skjer mot offerets vilje uten samtykke, og bærer karakter av å være 

aggressivt, truende og/eller preget av manipulasjon (Sosial- og helsedirektoratet, 2003, s.9).  

Terminologi; ungdom og overgrep 

Det har blitt lagt vekt på at det kan være stigmatiserende å merke unge mennesker som 

seksualovergripere. Flere har vært redde for at unge seksuallovbruddsdømte skal bli assosiert 

med voksne seksuallovbruddsdømte (Boyd & Blomfield, 2006). Enkelte har derfor 

argumentert for å ikke bruke begrepet lovbryter, men i stedet bruke utrykket ungdom som 

seksuelt krenker (Thakker, Ward & Tidmarsh, 2006). Engelsk og australsk litteratur har 

benyttet seg av ”ungdom som misbruker seksuelt”. Ved denne språkbruken er det et skille 

mellom ungdommen og handlingen (Boyd & Blomfield, 2006). Når ungdommer derimot 

stjeler eller begår hærverk blir det imidlertid mindre problematisk å kalle ungdommer 

lovbrytere. Dette vitner om at det er spesielt sterke følelser knyttet til seksuelle overgrep, 

spesielt når det gjelder unge overgripere (Ingnes & Kleive, 2011).   

Begrepet «seksuelle overgrep» er et overordnet begrep som dekker alle former for seksuelle 

krenkelser (Myhre, Thoresen, Hjemdal, 2015, s. 28). Voldtekt er et seksuelt overgrep og 

beskrives i straffeloven § 291. I lovteksten beskrives voldtekt som det å skaffe seg seksuell 

omgang ved bruk av vold, manipulasjon eller truende atferd (straffeloven 2005).  
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Seksuell omgang likestilles med samleie. Samleie blir definert som «vaginalt og analt samleie. 

Med samleie likestilles også innføring av penis i munn og innføring av gjenstand i skjede eller 

endetarmsåpning» (NOU:2008:4, s.18).  

Seksuell handling derimot defineres blant annet som beføling av bryster og kjønnsorgan 

(Borgen et al., 2011). Seksuell omgang blir sett på som mer alvorlig enn seksuell handling. 

Dette reflekteres i strafferammene og de faktiske straffereaksjoner (Ot.prp.nr.22, 2008-2009).  

Mossige og Stefansen publiserte i samarbeid med NOVA i 2007 en kartleggingsstudie av 

overgrepserfaring blant ungdom i tredjeklasse på videregående skole. Studien baserte seg på 

nesten 7000 ungdommer fordelt på 67 skoler. Inklusjonskriteriene for våre analyser var som 

følger: har svart bekreftende på at han eller hun har tvunget noen til analsex, oralsex eller 

samleie. Studiedeltagerne blir ikke bedt om å besvare om handlingen har skjedd mot et barn, 

jevnaldrende eller voksen. Det å ha begått denne typen handling kan favne noe bredere enn 

straffeloven sin definisjon av tvungen seksuell omgang. Bruk av denne typen utsagn i 

spørreundersøkelser har gitt responser som inkluderer tilfeller der det «ikke åpenbart er begått 

straffbare handlinger» (Pape & Stefansen, 2004, s. 83). Bruk av denne formuleringen kan 

inkludere handlinger som både faller innenfor og utenfor den juridiske voldtektsdefinisjonen. 

Fordelen med spesifikke spørsmål er at det kan registrere tilfeller som ikke blir definert som 

voldtekt av gjerningspersonen, men som er det i juridisk forstand (Stefansen & Smette, 2006).      

Risikofaktorer 

Ordet risiko kommer fra italiensk og ble brukt om et ukjent og farefullt havområde å seile i. 

Risiko kan forstås eller defineres som en trussel eller fare som ikke fullt ut er forstått (Bjørkly 

& Grøndahl, 2015). En risikofaktor er definert som en tilstand eller karakteristikk som 

inntreffer tidsmessig i forkant av et bestemt resultat. Det at tilstandene eller karakteristikken 

har inntruffet forut i tid kan øke sannsynligheten for et bestemt resultat (Hawkins, Catalano, 

Miller, 1992). Desto flere risikofaktorer som er til stede hos et individ, desto større er risikoen 

for resultatet (Farrington, 2000). I denne oppgaven vil vi finne risikofaktorer for at unge skal 

tvinge noen til seksuell omgang. Disse risikofaktorene vil da være en variabel som øker 

sannsynligheten for at en person i 18-årsalderen begår denne typen seksuelle overgrep.  

Det kan være nyttig å skille mellom begrepene prediksjon og prognose. Prediksjon blir brukt i 

forskning og henviser til antagelser gjort på gruppenivå. Prognoser, derimot, blir brukt 

klinisk, og er antagelser som er gjort på individnivå. Prediksjon kan bare vise en sammenheng 
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hvis personen tilhører gruppen som har en bestemt risikofaktor. Det er viktig å understreke at 

denne sannsynligheten ikke gjelder for et enkelt individ (Långström, 2003).  

Vi kan dele inn i eksogene og endogene risikofaktorer. Endogene risikofaktorer blir definert 

som personlige karakteristikker, seksuelle holdninger og interesser. Eksogene risikofaktorer 

vil relateres til opplevelser og hendelser i personens liv. Disse opplevelsene vil være med å 

påvirke personens personlighet og atferd (Hunter, 2012).  

Problemstilling  

I denne oppgaven ser vi på risikofaktorer for å bli seksualovergriper i ung alder. Vi definerer 

unge seksualovergripere som de ungdommene som har besvart at de har tvunget noen til 

seksuell omgang i form av i analt, vaginalt eller oralt samleie evt. overgrep. Det er viktig at 

dette skilles fra risikofaktorer for seksuell residiv, altså risikofaktorer for at en som allerede 

har begått overgrep begår et nytt. Risikofaktorer for seksuell residiv er ofte det som benyttes i 

studier som ser på kliniske og kriminelle populasjoner. Problemstillingen vår er altså hvilke 

risikofaktorer finner vi for å bli seksualovergriper i ung alder uten tidligere å ha begått 

seksuelle overgrep, og hvilke av disse har best forklaringsevne på bakgrunn av data fra 

NOVA-studien (Mossige & Stefansen, 2007). For å svare på dette vil vi lage en risikoindeks av 

de variablene som hver for seg har mest forklart varians. Dermed kan vi få en modell som 

beskriver økning av risiko fra én variabel til kombinasjonen av flere variabler.  

Forskningsetikk 

All forskning skal være i henhold til etiske forskrifter. Dette innebærer i hovedsak at 

deltakerne blir ivaretatt på best mulig måte underveis i undersøkelsen og i etterkant. 

Deltakerne blir gitt informert samtykke, har mulighet til å trekke seg når som helst og de er 

inneforstått med at det er godt personvern rundt sensitiv informasjon. 

Helsinkideklarasjonen er i dag den mest sentrale profesjonsnormen på området medisinsk 

forskning. Denne deklarasjonen er anvendt i ulike regionale forskningskomiteer (REK). Det 

fremkommer gjennom Helsinkideklarasjonen at viktigheten av forskningen må stå i et rimelig 

forhold til risikoen og ubehaget som studiedeltagerne utsettes for (Olsen, Laake, Ottersen, 

2008). For enkelte kan spørreskjemaet ha vekket vonde minner. En ivaretakelse av disse 

studiedeltagerne er altså viktig. Elevene fikk derfor opplysninger om instanser de kunne 

henvende seg til i etterkant (Mossige & Stefansen, 2007).  
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Elevene fikk skriftlig informasjon om forskningsprosjektet i forkant av spørreundersøkelsen. 

På denne måten fikk studiedeltagerne tid til å vurdere deltagelse. I forskningsprosjektet er 

NOVA opptatt av sensitive data, og det er spesielt viktig å sikre godt personvern. Dette blir 

overholdt, ifølge NOVA, ved at koblingsnøkkelen som gir tilgang til elevens personnummer 

blir oppbevart forsvarlig. Koblingsnøklene blir oppbevart hos Norsk senter for forskningsdata 

(NSD). Prosedyren rundt oppbevaring av koblingsdata ble godtatt av REK. De konkluderte 

med at dette gir tilstrekkelig ivaretakelse av studiedeltagerne (Mossige & Stefansen, 2007).    
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Forskning og teorier om risikofaktorer for å bli 

seksualovergriper i ung alder 

Her gjennomgår vi noen teorier som forsøker å forklare hvorfor noen blir seksualovergripere i 

ung alder, før vi gjennomgår forskning på ulike risikofaktorer. De fleste teoriene om seksuelle 

overgrep omhandler overgrep mot barn. Ettersom denne oppgaven omfatter risikofaktorer for 

å bli seksualovergriper i ung alder, går vi ikke detaljert inn på teorier som er spesifikt rettet 

mot voksnes seksualovergrep mot barn. Det finnes ingen teori som alene kan forklare seksuell 

overgrepsatferd og alle teoriene har sine mangler. De enkelte teorienes mangler vil imidlertid 

ikke utdypes i denne oppgaven ettersom det går utenfor oppgavens format og problemstilling. 

Vi går igjennom de teorier som vi mener kan være sentrale for senere funn i denne oppgaven. 

Vi vil i første omgang beskrive teoriene, før vi knytter de opp mot risikoindeksen i 

diskusjonsdelen. 

Teorier om seksuelle overgrep 

Malamuth’s Confluence Model (CM)  

I CM (Sammenfattet av Ward, Polasheck & Beech, 2006a) skiller Malamuth (1996) mellom 

ultimate og proksimale grunner til seksuelle overgrep. Ultimate grunner forklares av 

evolusjonsteori og naturlig seleksjon. Kvinner må investere minimum ni måneder for å sikre 

sitt avkom, mens menn potensielt kan videreføre genene sine med få minutters innsats. 

Samtidig kan menn aldri med sikkerhet vite at det er deres avkom de fostrer opp dersom de 

skulle investere mer tid. Evolusjonsmessig kan menn derfor potensielt ha hatt fordel av en 

såkalt uselektiv seksualatferd for videreføring av genene sine. Det vil si at sett fra 

evolusjonsperspektiv har menn i større grad enn kvinner hatt nytte av å utvikle en preferanse 

for upersonlig sex med flere forskjellige partnere. Uselektiv seksualatferd er imidlertid ikke 

nok til å forklare seksuelle overgrep. Derfor foreslås det en annen vei, nemlig fiendtlig 

maskulinitet, som sammen med uselektiv seksualatferd kan føre til seksuelle overgrep.  

Fiendtlig maskulinitet er i følge Malamuth (1996) en genetisk predisposisjon hos menn, som 

kommer av angst for at avkommet ikke er deres og et kronisk sinne mot kvinner som resultat 

av å bli nektet sex. For å takle denne angsten kan menn ha et behov for å kontrollere og 

dominere kvinner. 
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Ifølge Malamuth’s Confluence Model (1996) har altså alle menn arvet mekanismer som gjør 

dem kapable til å begå seksuelle overgrep for å oppnå optimal reproduktiv suksess. De fleste 

menn begår allikevel ikke seksuelle overgrep på grunn av miljøet de vokser opp i. Malamuth 

mener viktige risikofaktorer i miljøet er vold fra foreldre og barnemishandling, som kan føre 

til dårlig affektregulering og oppsøkning av småkriminelle miljøer. Dette kan forsterke 

voldelig atferd som videre forsterker fiendtlig maskulinitet. Sammen med uselektiv 

seksualatferd kan dette føre til utøvelse av tvang mot kvinner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 hentet fra Ward med kolleger (2006) 

 

Marshall og Barbarees integrerte teori  

I likhet med Malamuth’s Confluence Model er erfaringer fra barndommen, i følge Marshall 

og Barbarees teori (Sammenfattet av Ward, Polasheck, Beech, 2006b), en viktig forklaring av 

utvikling av seksuelt avvikende atferd. De mener at man i barndommen utvikler 

grunnleggende mellommenneskelige egenskaper som er nødvendige for å utvikle sunne 

voksne relasjoner. Dersom et barn blir utsatt for omsorgssvikt eller misbruk, risikerer barnet å 

utvikle usikker tilknytning. En usikker tilknytning kan medføre en generell mistillit til andre 

mennesker og en opplevelse av ikke å fortjene kjærlighet og respekt fra andre. Barnet vil 
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dermed begynne å se verden som truende og farlig. Barnet vil ikke utvikle relasjonelle 

egenskaper slik at barnet kan støtte seg til andre for effektiv selvregulering. 

Tidlige negative erfaringer kan gjøre møtet med ungdomstiden ekstra utfordrende ettersom 

ungdommen vil kunne ha problemer med å opprettholde relasjoner til venner og kjærester. 

Han eller hun risikerer å bli utstøtt i en fase som er viktig for utvikling av sosial identitet. 

Puberteten er i følge Marshall og Barbaree (1990) også en kritisk periode for tilegnelse av 

seksuelle interesser, holdninger og skript. Skript er beskrivelser av hensiktsmessig atferd i en 

velkjent situasjon (Abelson 1981; Fiske & Taylor, 1991). 

Seksuelle skript er således forestillinger av hvordan man opptrer i seksuelle situasjoner. Som 

resultat av relasjonsskader i ungdomsårene kan det utvikles dårlig selvfølelse, avvikende 

seksuelle interesser og fantasier, samt negative holdninger til det motsatte kjønn (teorien 

omhandler i hovedsak heterofile gutter). Ifølge Marshall og Barbaree (1990) vil dessuten 

sårbare gutter kunne oppleve vansker med å skille seksuelle fra aggressive impulser ettersom 

begge kommer fra samme hjernestrukturer og begge innebærer utskillelse av kjønnshormoner. 

I møte med visse situasjoner vil disse utsatte guttene ha vansker med å kontrollere seg fra å 

begå et seksuelt overgrep. I likhet med Malamuths modell mener Marshall og Barbaree at alle 

menn er i stand til å begå overgrep, men på bakgrunn av overnevnte tidlige 

utviklingserfaringer, sosiale erfaringer og biologiske faktorer er man i mer eller mindre grad 

sårbar for utløsende situasjoner. Utløsende situasjoner kan innebære et potensielt offer, samt 

forbigående faktorer som stress og rus som gjør det vanskelig å kontrollere seg. 

Ward og Beech’s integrerte teori 

I følge Ward og Beech (2006) er det tre faktorer som må være til stede for utvikling av 

seksuell overgrepsatferd. Disse er sosiale faktorer, nevropsykologiske faktorer og biologiske 

faktorer. De sosiale og kulturelle omfatter sosialt og kulturelt utviklingsmiljø. Biologiske 

faktorer omfatter genetiske predisposisjoner samt hjernens utvikling. Ved uheldige genetiske 

predisposisjoner og utvikling av hjernen i kombinasjon med et uheldig sosialt miljø, vil man 

kunne utvikle nevropsykologiske faktorer som øker sannsynligheten for å begå seksuelle 

overgrep. Nevropsykologiske faktorer omfatter emosjons- og atferdsregulering. De kan 

komme til uttrykk gjennom kognitive feiloppfatninger, forvridde seksuelle skript, motivasjon 

for å begå seksuelle overgrep, samt svekket kontroll av atferd. Dette kan i sin tur føre til at 

noen er mer sårbare for å begå seksuelle overgrep, i følge Ward og Beech (2006). 
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Malamuth’s Confluence Model og Marshall og Barbarees integrerte teori forsøker å gi relativt 

konkrete forklaringer på hvorfor noen begår overgrep. Det byr på både fordeler og ulemper. 

En fordel er at teoriene kan skape en god forståelse av overgrepsatferd i de tilfellene teoriene 

passer. Ulempen er naturligvis at det også er flere tilfeller der de ikke passer. En tydelig 

svakhet er at teoriene har en eldre forståelse av hvem som begår overgrep. De har et 

perspektiv som kun forklarer heterofile overgrep begått av gutter. Det er en svakhet ettersom 

det ikke er utelukkende heterofile gutter eller menn som begår overgrep, men også jenter og 

kvinner. I tillegg begås det homofile overgrep innenfor begge kjønn. På den andre siden 

forklarer Ward og Beechs integrerte teori kort oppsummert at gener og miljø bidrar til å 

sannsynliggjøre overgrepsatferd. Dette blir, etter vår mening, litt for generelt for å gi en god 

forståelse av overgrepsatferd. Dette vitner om at risikofaktorer og årsaker til at noen begår 

seksuelle overgrep er et komplekst forskningsområde som er vanskelig å forstå ut ifra én 

enkelt teori.  

Overnevnte teorier trekker inn ulike former for risikofaktorer for å forklare seksuell 

overgrepsatferd. Det nevnes noen spesifikke, som for eksempel omsorgssvikt og utsettelse for 

vold og misbruk som barn. Forskning på risikofaktorer for å bli seksualovergriper i ung alder 

omfatter imidlertid langt flere risikofaktorer enn de som fremkommer i overnevnte teorier. 

For å forebygge at unge mennesker begår seksuelle overgrep er det viktig å vite hvilke 

risikofaktorer som ligger til grunn og øker sannsynligheten for at noen blir seksuelle 

overgripere. Som nevnt er det sannsynlig at det også finnes genetiske komponenter, men 

ettersom det er de miljømessige risikofaktorene som er mulig å gjøre noe med, er det 

hovedsakelig disse vi tar for oss i denne oppgaven. Det har blitt gjort en del forskning på 

mange områder som later til å ha en sammenheng med det å bli seksualovergriper.  

 

Forskning på utvalgte risikofaktorer  

Hovedsakelig på bakgrunn av risikofaktorer som ble funnet i en befolkningsbasert (Kjellgren, 

Priebe, Svedin, Långström, 2010) og en metaanalyse av studier på kriminelle populasjoner av 

Seto & Lalumière (2009), trakk vi ut 35 variabler fra NOVA’s datasett (Mossige & Stefansen, 

2007). Deretter gjorde vi en logistisk regresjonsanalyse av alle variablene og endte opp med 

følgende 18 signifikante variabler (se tabell 1). For å unngå at oppgaven blir i overkant 

omfattende begrenser vi oss til å gjennomgå de variablene vi så på som ble signifikante. 
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Tabell 1 

Signifikante variabler 	
Salg av seksuelle tjenester  
Frekvensen av pornografibruk 
Alder ved første samleie 
Mor rusproblemer  
Kjønn  
Kognitive feiloppfatninger  
Voldtekt før 13  
Bruk av hasj  
Annen kriminalitet  
Selvmordsforsøk  
Vold jevnaldrende tidligere   
Vold fra mor før 13 år 
Vold fra far før 13 år 
Skade av vold fra far  
Begått uønsket seksuell 
handling av familie  
Barnevernkontakt  
Seksuell kontakt med noen som 
var minst 5 år eldre før fylte 16 
Fosterhjem/barnehjem  

 

Seksuelt misbruk 

Forskere har i lengre tid prøvd å finne assosiasjoner mellom erfaring med å bli seksuelt 

misbrukt i barndommen og senere bli en seksuell overgriper. Dessuten er det flere av 

ovennevnte teorier som anser seksuelt misbruk som en vesentlig risikofaktor. Flere studier 

som har forsøkt å belyse dette spørsmålet har kommet frem til ulike resultater. I litteraturen 

blir dette ofte betegnet som "seksuelt misbrukt overgriper-hypotesen" (Seto et al., 2010). 

Dette er kanskje den risikofaktoren som det har blitt forsket mest på.  

De studiene som sannsynliggjør hypotesen er hovedsakelig basert på rettsmedisinske 

undersøkelser. Studiene ser ofte på om det finnes signifikante forskjeller mellom seksual- og 

ikke-seksuallovbruddsdømte. Ifølge to store metaanalyser er det funnet høyere forekomst av 

seksuelt misbruk blant seksuallovbruddsdømte enn de som er dømt for annen kriminalitet 

(Jespersen, Lalumière , Seto, 2009; Seto & Lalumière, 2010). Konsistent med disse studiene 

ble det funnet, i en studie av mannlige unge lovbrytere, at seksuelt misbruk i barndommen 

økte sannsynlighet for senere seksuelt krenkende atferd med 467% (DeLisi, Kosloksi, 

Vaughnm, Caudill, Trulson, 2014). 
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Det er svært få som har testet «seksuelt misbrukt overgriper-hypotesen» i epidemiologiske 

studier. I en studie ble hypotesen undersøkt på nesten 4000 svenske og norske menn i en 

epidemiologisk studie. Resultatet fra studien indikerer at de som selv hadde opplevd seksuell 

tvang hadde tre ganger høyere risiko for selv å begå seksuelle overgrep (Seto et al., 2010). 

Dette tyder på en sterk sammenheng. Det har blitt funnet lignende resultater i studier av 

amerikanske og sveitsiske ungdommer (Borowsky, Hogan, og Irland, 1997 ; Lodico, Gruber, 

og DiClemente, 1996; Aebi et al., 2015). Det er imidlertid viktig å merke seg at noen studier 

antyder at flertallet av personer som begår seksuelle overgrep ikke selv har vært utsatt for 

seksuelt misbruk (Långström, 2001). En svensk undersøkelse viser at mellom en tredjedel og 

halvparten av unge menn som begår seksuelle overgrep selv har vært utsatt for seksuelt 

misbruk (Kjellgren, 2009). I en liten norsk studie med en klinisk populasjon på 56 unge gutter 

med skadelig seksuell atferd ble det avdekket at 24% hadde opplevd seksuelt overgrep selv 

(Jensen, Kleive, Grov, Hysing, 2016). Samlet sett kan det se ut som det å ha blitt utsatt for 

seksuelle overgrep i barndommen er en risikofaktor for å bli seksuell overgriper selv. Dette 

gjelder spesielt for å begå seksuelle overgrep mot yngre barn. Richards (2011) viser dessuten 

til at sannsynligheten for å bli seksuell overgriper øker dersom man selv har blitt utsatt for 

seksuelle overgrep kombinert med andre risikofaktorer (Richards, 2011). Dette støtter våre 

analyser som ender opp med en risikoindeks som prøver å beskrive økningen av risiko ved 

tilstedeværelse av flere risikofaktorer. 

Familievold 

Generelt er det funnet en høyere tendens av familiær ustabilitet, derunder eksponering for 

vold, hos ungdom som begår seksuelle overgrep (van Ness, 1984; van Wijk et al., 2005). 

I en studie på kriminelle populasjoner fra 1997 fant Miner & Dwyer at nesten 60% av unge 

seksualforbrytere hadde vært vitne til at biologisk far hadde misbrukt biologisk mor seksuelt. 

Videre fant van Ness (1984) at 41% av unge seksualforbrytere hadde erfaring med 

intrafamiliær vold eller omsorgssvikt i løpet av barndommen. Skuse med kolleger (2000) fant 

dessuten at mannlige ofre for seksuelt overgrep hadde større sannsynlighet for å begå 

seksuelle overgrep selv dersom de hadde vært vitne til familievold. 

Foreldre med alkohol- eller rusproblemer  

En studie på kriminelle populasjoner antydet at 20- 33% av foreldrene til unge 

seksualovergripere hadde problemer relatert til alkoholmisbruk (Becker, Cunningham- 
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Rathner, Kaplan, 1986). I en nyere studie ble det funnet konsistente resultater med dette. 

Studien hadde et utvalg på 71 ungdommer som bare hadde begått seksuelt overgrep. 40,3 % 

av ungdommene hadde familiemedlemmer med alkohol eller rusproblemer (Pullman, Leroux, 

Matayne, Seto, 2014). Selv om det er en høyere prosentandel enn i befolkningen generelt 

(Kjellgren et.al, 2010), hadde altså flertallet foreldre uten alkoholproblemer.   

Pornografi  

En tverrsnittsstudie undersøkte 804 ungdommer i alderen 14 til 19 år i Italia. De fant en 

signifikant assosiasjon mellom overgrepsatferd og hvor ofte det ble sett på pornografi 

(Bonino, Ciairano, Rabaglietti, Cattelino, 2006). Lignende resultater ble funnet i en svensk 

skolebasert befolkningsstudie. (Kjellgren et.al, 2010). Derimot fant en amerikansk prospektiv 

longitudinell studie at bruk av pornografi ikke kunne predikere negative kjønnsholdninger hos 

menn (Brown & L`Engle, 2009). Ut i fra disse studiene er det usikkert hva som fører til hva, 

om pornografi øker sannsynligheten for overgrepsatferd eller om negative kjønnsholdninger 

fører til bruk av pornografi. 

Studier gir indikasjoner på at pornografibruk ikke fører til skadelig atferd hos de fleste 

ungdommer (Allen, D’Alessio & Emmers, 2000). Det er også verdt å merke seg at det finnes 

svært mange ulike typer pornografi, så det er nok vanskelig å si om det å se mye på pornografi 

generelt er en risikofaktor. Likevel kan noen former for pornografi være en sentral faktor i 

seksuell- og overgrepsbetonet atferd hos en liten gruppe. Det vesentlige er hva slags type 

pornografi og hvor ofte den benyttes. Voldelig pornografi ser ut til å bidra til høyere grad av 

seksuell aggresjon sammenlignet med ikke-voldelig pornografi (Hawkes, Jenkins & Vizard, 

1997). Dette kan antagelig skje gjennom å øke seksuell aggresjon eller å fremme holdninger 

som støtter overgrep (Seto. Maric, Barbaree, 2001). Oppsummert virker det som at pornografi 

generelt ikke ser ut til å føre til overgrepsatferd, men at noen typer pornografi i stor nok 

mengde, for noen kan ha en negativ påvirkning. 

Barnevernskontakt 

En svensk studie av 56 ungdommer dømt til seksuelle overgrep fant at 70% hadde hatt 

kontakt med sosialtjenesten. Litt under halvparten av ungdommene i studien hadde vært 

plassert i fosterhjem eller institusjon før overgrepene fant sted (Långström & Lindblad, 2000). 

Liknende funn kom fram i en svensk rapport fra 2002 (Wassberg & Kjellgren).   
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En ny norsk studie fra 2016 ser på bakgrunn, karakteristika og familiestøtte for 55 gutter med 

skadelig seksuell atferd. Blant disse bodde 15 i fosterhjem eller barneverninstitusjon (Jensen 

et al., 2016). Ulike studier har altså funnet en sammenheng mellom barnevernskontakt og 

seksuelle overgrep. 

Selvmordsforsøk 

Det er få studier som har sett på selvmordsforsøk blant seksualovergripere i ung alder.  

En stor undersøkelse med 71 594 studenter, fant en korrelasjon mellom seksuell aggresjon og 

høy selvmordsrisikoatferd (Borowsky et.al, 1997).  

En nyere studie fant at unge seksuallovbruddsdømte oftere rapporterte at de hadde begått 

selvmordsforsøk (Leenarts, McReynolds, Vermeiren, Doreleijers, Wasserman, 2013). Selv 

om studiene viser en assosiasjon mellom selvmordsforsøk og seksuallovbrudd, sier ikke 

studiene noe om hvilken retning denne sammenhengen går. Det er fullt tenkelig at unge 

seksualovergripere får økt suicidrisiko nettopp på grunn av overgrepet de har begått og/eller at 

de er dømt for det. 

Annen kriminalitet   

Undersøkelser om tidligere straffbare forhold hos seksualovergripere i ung alder, viser at 

denne gruppen er involvert i annen type kriminalitet og antisosial atferd. I en svensk 

undersøkelse av dømte unge seksuallovbruddsdømte ble det funnet at 41% av guttene 

tidligere hadde blitt tatt for ikke-seksuell kriminalitet (Långström & Lindblad, 2000). En 

annen svensk studie fant at omtrent halvparten av unge seksualovergripere var involvert i 

annen kriminell aktivitet (Tidefors, Goulding, Arvidsson, 2011). Begge disse studiene er 

basert på relativt små selekterte utvalg. De fleste studier viser en lav forekomst av seksuell 

residiv, altså flere overgrep ved senere anledninger (Caldwell, 2002 ; Hendriks & Bijleveld, 

2008; Vandiver, 2006; Waite et al., 2005; Zimring, Piquero & Jennings, 2007). Dette kan 

kanskje tyde på at seksuelle overgrep begått av ungdom inngår som en form for generell 

ungdomskriminalitet, noe som gjør at de færreste begår overgrep etter ungdomsalder (Nisbet, 

Wilson, & Smallbone, 2004; Vandiver, 2006; Zimring, Jennings, Piquero, & Hays, 2009). Det 

ser altså ut til at innblanding i annen kriminell aktivitet i tillegg til seksuelle overgrep er 

spesielt vanlig blant seksualovergripere i ung alder (Righthand & Welch, 2004).  
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Alder ved første samleie  

Tidlig seksuell debut for gutter har vært en viktig faktor i forskning på seksualovergripere i 

ung alder (Kjellgren, 2009). Det er derimot ikke funnet samme tendens blant jenter 

(Kjellgren, Pribe, Svedin, Mossige, Långstrom, 2011). En selvrapportstudie på seksuell 

aggresjon med nesten 3000 unge mannlige videregående skoleelever fant en signifikant 

sammenheng mellom å ha begått seksuelle overgrep og flere tidlige seksuelle erfaringer (Koss 

& Dinero, 1988). 

I en nyere skolebasert studie av Kjellgren med kolleger (2010) fant de også antydning til 

tidligere seksuell erfaring blant seksualovergripere i ung alder. Det kan altså se ut som tidlig 

seksuell debut har en sammenheng med å begå seksuelle overgrep, men det ser ut til å være 

små aldersforskjeller som derfor krever store utvalg for signifikante resultater. 

Kjønn 

Når det sees på kjønn som risikofaktor er det først og fremst viktig å presisere at all forskning 

og statistikk er entydig på at menn utgjør et klart flertall av overgripere (f.eks. Cortoni, 

Babchishin & Rat, 2016; Snyder & Sickmund, 2006). Det finnes imidlertid også kvinner som 

begår seksuelle overgrep (Denov, 2000), og dette fører til samme traumer for offeret som 

overgrep begått av menn. Det innebærer depresjon, sinne, rusproblemer, selvskading og 

selvmordstanker, relasjonsproblemer og vanskeligheter med seksualitet. Det er derfor viktig å 

ta overgrep begått av kvinner vel så alvorlig som overgrep begått av menn. Forskning på unge 

jenter som har begått seksuelle overgrep viser at det er flere likheter enn forskjeller mellom 

unge kvinnelige overgripere og unge mannlige overgripere (Masson & Erooga, 2006; 

Kjellgren, 2009). Forskningen er imidlertid entydig på at det er flertall av menn som begår 

overgrep. I data fra Kripos (Kripos, 2016a) er gjerningspersonen en mann i 99% av 

voldtektsanmeldelser. Det er imidlertid interessant å merke seg at offerundersøkelser fra flere 

land antyder at rundt 40% av seksuelt misbrukte menn har blitt misbrukt av kvinner. På den 

andre siden fant de at kun 3% av seksuelt misbrukte kvinner har blitt misbrukt av kvinner. 

(Cortoni et.al, 2016). I den samme metastudien fant de ca 2% høyere forekomst av kvinnelige 

overgripere blant ungdom enn i den voksne populasjonen. Forskning og statistikk viser altså 

oppsummert at menn har større sannsynlighet for å begå voldtekt enn kvinner og at det trolig 

er høyere andel kvinner blant unge overgripere enn i den voksne befolkningen (Cortoni et al., 

2016). 
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Utsatt for vold fra jevnaldrende 

En velkjent teori om årsak til at noen barn og unge begår seksuelle overgrep, er læringsteori 

(Ricks & DiClemente, 2015). Altså at all atferd og kunnskap læres gjennom erfaring. Med 

denne modellen som grunnforståelse kan teoretikere argumentere for at seksuell 

overgrepsatferd hos barn og ungdom henger sammen med blant annet utsettelse for seksuelle 

overgrep, pornografi og vold fra aggressive rollemodeller og familie (Ricks & DiClemente, 

2015). Flere studier har beskrevet familiebakgrunnen til seksualovergripere i ung alder som 

svært forstyrret (Barbaree, Marshall & McGormick, 1998; Wijk et al., 2005).  

Mobbing fra familiemedlemmer og fra jevnaldrende har blitt vurdert som en risikofaktor for 

seksuelle overgrep i noen studier. Mobbing kan bli beskrevet som en undergruppe av 

aggressiv atferd fra andre der en eller flere individer trakasserer et svakere offer på en verbal, 

fysisk og/eller psykisk måte (Haynie et al., 2001; Olweus, 1997). Seksuell trakassering kan 

også gå inn under begrepet mobbing, dersom mobbingen har en seksuell undertone. 

De fleste nyere studier som har sett på mobbing har sammenlignet undergrupper av seksuelle 

overgripere for å få en mer nyansert forståelse av denne heterogene gruppen. Studier viser at 

barnemisbrukere, altså ungdom som forgriper seg på yngre barn, ofte har mer angst og 

depresjon, og de har oftere vært offer for mobbing (Hendriks & Bijleveld, 2004). Dette var 

sammenlignet med ungdom som forgrep seg på jevnaldrende og voksne.  

Det er lite forskning på sammenhengen mellom tidligere erfaring med mobbing og det å begå 

seksuelle overgrep, men den forskningen som er, viser en sterkest sammenheng mellom å ha 

blitt utsatt for mobbing og begå overgrep mot yngre barn.  

Kognitive feiloppfatninger 

Flere studier viser til at det er en sammenheng mellom det å begå seksuelle overgrep og det 

som kalles kognitive feiloppfatninger (Pervan & Hunter, 2007). Kognitive feiloppfatninger 

omhandler overgriperens forestillinger eller oppfatninger om offeret og om forholdet mellom 

overgriper og offer (Mossige, 2001). Lonsway og Fitzgeralds (1994) har sortert kognitive 

feiloppfatninger under følgende tre kategorier: rettferdiggjøring av uakseptabel atferd, 

feiloppfatninger av konsekvensene av atferden, samt devaluering av offeret og oppfatning om 

at det er offerets skyld. Dette er ikke så forskjellig fra de fem hovedoppfatningene Polascheck 

& Gannon (2004) kom fram til som beskriver kognitive skjemaer blant mannlige 

seksualforbrytere: «kvinner er farlige og uforutsigbare»; «kvinner er sexobjekter»; «menns 

seksuelle drift er ukontrollerbar»; «menn er berettiget sex»; «samfunnet er farlig». Mossige, 
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Ainsaar og Svedin (2007) fant at ungdommer som har begått seksuelle overgrep tror på myter 

som flytter skylden fra overgriper over til offer og andre kognitive feiloppfatninger, i større 

grad enn ungdom som ikke har begått seksuelle overgrep. En svensk befolkningsbasert studie 

fra 2010 (Kjellgren et al.), fant liknende funn. Disse studiene viser imidlertid ikke hvilken vei 

denne sammenhengen går, om feiloppfatningene er tanker overgripere gjør seg for å 

rettferdiggjøre overgrepet i etterkant, eller om det er oppfatninger de har før de begår 

overgrep. Det er også verdt å merke seg at forskning som er gjort på forholdet mellom 

holdninger og atferd, viser at holdninger generelt i liten grad påvirker atferd, men at 

korrelasjonen mellom holdninger og atferd blir sterkere desto mer konkret holdningen er 

knyttet til atferden (Ajzen & Fishbein, 1977). Dette er en sammenheng som også har blitt 

funnet i nyere studier (f.eks Siegel, Navarro, Tan & Hyde, 2014), så det er altså grunn til å tro 

at eksempelvis en generell holdning om at «kvinner er sexobjekter», vil være en svakere 

risikofaktor enn en holdning om at «alle kvinner har innerst inne et ønske om å bli voldtatt». 

Alkohol og stoffbruk 

Flere studier viser at det er en sammenheng mellom bruk av narkotiske stoffer og seksuelle 

overgrep. Teorier om at alkohol og narkotiske stoffer har en avhemmende effekt og dermed 

fører til svekket impulskontroll, støtter denne sammenhengen (Marini, Leibowitz, Burton & 

Stickle, 2014). 

I en svensk skolebasert befolkningsundersøkelse (Kjellgren et al., 2010), fant de at ungdom 

som hadde begått seksuelt overgrep rapporterte høyere alkoholbruk og tidligere alkoholdebut i 

forhold til kontrollpopulasjonen. De fant også at overgripere oftere hadde brukt kannabis og 

andre hardere stoffer. Flere andre studier støtter denne sammenhengen (Kraanen og 

Emmelkamp, 2011; Yoder og Caserta, 2016) 

Selv om mye tyder på at det er en sammenheng mellom seksuelle overgrep og alkohol- og 

stoffbruk, er det usikkert hvorvidt det er en forløper til seksualforbrytelser, eller om 

seksualforbrytelser er en forløper til stoffbruk. Inntil videre er nok den beste forklaringen at 

de kan ha en gjensidig påvirkning på hverandre (Conner & Lochman, 2010). ’ 

Salg av seksuelle tjenester 

Det er få studier som har sett på om salg av seksuelle tjenester korrelerer med å begå seksuelle 

overgrep, men det finnes noe evidens for at det er tilfelle. I den svenske befolkningsbaserte 

undersøkelsen av mannlig ungdom på videregående skole, fant Kjellgren med kolleger (2010) 
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at salg av seksuelle tjenester var hyppigere blant ungdom som hadde begått seksuelle 

overgrep enn i normalpopulasjonen. De fant denne tendensen også hos ungdom med ikke-

seksuelle atferdsvansker, men tendensen var sterkest hos ungdommen som hadde begått 

seksuelle overgrep. I en annen svensk studie fra 2007 av elever ved siste året på videregående 

skole, fant de også en sammenheng mellom salg av seksuelle tjenester og det å begå seksuelle 

overgrep mot andre (Svedin & Priebe). De fant dessuten en sammenheng mellom salg av 

seksuelle tjenester og andre av risikofaktorene som vi har sett på, som blant annet 

pornografibruk, det å selv ha blitt utsatt for seksuelle overgrep og tidlig seksualdebut. 

 

Forklaring av diskrepans mellom ulike studier 

Vi har gått gjennom svært mange forskjellige studier for å skape et overblikk over mye av 

forskningen som finnes på risikofaktorer for å bli seksualovergriper i ung alder. Vi har tatt for 

oss en rekke risikofaktorer, og innenfor hver risikofaktor viser studiene vi har sett på 

varierende resultater. Det kan være ulike grunner dette. Metodologiske forskjeller mellom de 

ulike studiene kan gi noen forklaringer. En årsak kan være store variasjoner i størrelsen på 

populasjonen. Dette kommer for eksempel frem i en metaanalyse som studerer psykopatologi 

hos seksualovergripere i ung alder. I analysen er størrelsen på populasjonene svært 

varierende. En annen grunn til ulike resultater er ulike typer populasjoner. Noen studier er 

befolkningsstudier mens andre derimot er basert på kriminelle og kliniske utvalg. Ulike 

studier bruker også ulike ustandardiserte måleinstrumenter, noe som gjør sammenligning 

vanskelig (van Wijk et al, 2005).   

En annen grunn til diskrepans i resultater kan være alderen på populasjonen 

seksualovergripere i ung alder i ulike studier. Dette gjelder spesielt for kliniske og fengslede 

populasjoner. Kriteriet for å bli dømt for seksuelle overgrep er påvirket av de juridiske lovene 

i ulike land. Dette medfører ulike nedre aldersgrenser forbundet med gruppen som blir 

klassifisert som seksualovergripere i ung alder. Den kriminelle lavalderen i USA og Canada 

er 12 år (Barbaree & Marshall, 2006), dette vil påvirke den nedre alderen på individer som er 

inkludert i studiene. I Storbritannia er den strafferettslige alderen 10 år, noe som medfører at 

dette er den nedre aldersgrensen på gruppen i forskning og klinisk praksis (Masson & Erooga, 

2006). I Sverige og Norge derimot er den nedre strafferettslige alderen 15 år, og dette påvirker 

den nedre grensen (Långström, 2001). Det er også viktig å være klar over at ulike studier kan 

ha forskjellig grad av under- og overrapportering. Noen studier av kriminelle populasjoner 



29	
	

kan ha indikatorer på en høy grad av overrapportering, mens studier som benytter seg av 

registerdata kan ha større grad av underrapportering. Vi synes også det er verdt å merke seg at 

definisjonen av hva som klassifiseres som et seksuelt overgrep også varierer fra ulike studier. 

Dette kan medføre at gruppen som defineres som seksualovergripere i ung alder varierer 

mellom ulike studier.  
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Metode 

Vi har basert oss på NOVA’s tverrsnittstudie (Mossige & Stefansen, 2007). Dette betyr at 

forekomsten av ungdommer som har tvunget noen til seksuell omgang (avhengige variabler) 

og bakgrunnsfaktorer (uavhengige variabler) er målt på samme tid. Respondentene er 

ungdommer som går på 3. året på videregående skole. Til sammen svarte 7033 ungdommer på 

spørreskjemaet.  

I det følgende vil vi skille mellom målpopulasjon, kildepopulasjon, inkluderbare personer og 

respondenter.  

Målpopulasjon er alle ungdommer i Norge som har begått voldtekt. Kildepopulasjon var 

skoleungdommer som går tredje året på videregående skole. Når det blir gjort en 

spørreundersøkelse på elever som går tredje året på videregående skole ekskluderes mest 

sannsynlig noen fra målpopulasjonen. Dette kan for eksempel være ungdommer som har falt 

ut av videregående skole. Ut fra kildepopulasjonen ble det foretatt et utvalg av Statistisk 

sentralbyrå (SSB) på skoler som ble spurt om å være med i forskningsprosjektet. 

Utvalgsenheten er da ikke enkeltpersoner, men grupper av mennesker.  De personene som går 

i tredjeklasse på videregående skole i de utvalgte klassene vil være inkluderbare personer. 

Studiedeltagerne vil være den gruppen av ungdommer blant disse som ønsket eller hadde 

mulighet til å delta på spørreundersøkelsen.  

Med utgangspunkt i et utvalg av 9085 personer oppnådde NOVA en svarprosent på 77,4 % 

fra tilsammen 67 skoler. Studiedeltagerne gikk på ulike typer videregående skoler. Det var 

imidlertid en overvekt av elever som gikk på allmennfag i forhold til yrkesfag som svarte. I 

prosessen har det blitt foretatt en seleksjonsbasis som vil bli diskutert i oppgaven. Vi har 

basert oss på et underutvalg som har besvart at de har begått voldtekt. Konkret i 

spørreskjemaet blir dette målt ved at de har svart ja på minst ett av spørsmålene: 1) Presset 

eller tvunget noen til samleie, 2) Presset eller tvunget noen til oralsex, 3) Presset eller tvunget 

noen til analsex. I tillegg oppgir de hvor mange ganger de har begått denne typen overgrep. 

Studiedeltagerne krysser også om dette har skjedd tidligere eller de siste 12 månedene. I 

spørreskjemaet fremkommer det ikke om det seksuelle overgrepet har blitt begått mot et barn, 

jevnaldrende eller voksen. Det fremkommer heller ikke opplysninger om alder ved det første 

seksuelle overgrepet.      
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Av nesten 7000 ungdommer svarte totalt 39 (0,6 %) at de hadde begått slike typer seksuelle 

overgrep. Utvalget bestod av 29 gutter (74,4%) og 10 jenter (25,6%). I tillegg har vi en 

kontrollgruppe på ca. 6950. Denne gruppen bestod av de som ikke har svart at de hadde begått 

nevnte overgrep. Målet med analysen er å undersøke om det er noen uavhengige variabler 

som skiller disse de to gruppene. De uavhengige variablene er utvalgt fra spørreskjemaet. 

Utvalget av risikofaktorer er basert på de begrensingene som eksisterer i spørreskjemaet og 

tidligere forskning på seksuelle overgripere i ung alder. Når vi gjorde utvalg av risikofaktorer 

prøvde vi også å finne variabler som så ut til å fange opp distinkte fenomener. Til sammen 

gjorde vi et utvalg på 35 uavhengige variabler som er oppsummert med spørsmål i oppgavens 

vedlegg. 

Statistiske analyser 

Logistisk regresjonsanalyse kan bli brukt når den avhengige variabelen er dikotom, altså en 

variabel med kun to verdier, slik som i vårt tilfelle; enten har respondentene svart at de har 

begått voldtekt, eller ikke.  

Alle analyser har blitt gjort i SPSS versjon 22. Vi ønsket å undersøke om gruppen som har 

begått voldtekt er signifikant forskjellig fra gruppen som ikke har begått voldtekt. I analysen 

undersøkte vi de 35 variablene sin effekt på den avhengige variabelen. Vi undersøkte én 

variabel om gangen ved hjelp av logistisk regresjon. Gjennom en slik analyse kan vi finne 

predikasjonsverdier. Disse sier noe om risiko for at en bestemt variabel tilhører en bestemt 

gruppe. For eksempel kan vi finne risiko for at en ungdom som har begått voldtekt har en 

alkoholisert mor.    

Resultatene fra regresjonsanalysene blir formidlet med et mål som har betegnelsen OR, som 

er en forkortelse for odds ratio. Dette målet er et uttrykk for hvor mye høyere sjansen er for å 

begå voldtekt om personen har et bestemt kjennetegn (f.eks. har brukt hasj og/eller 

marihuana) i forhold til om personen ikke hadde dette kjennetegnet (dvs. ikke har brukt hasj 

og/eller marihuana). Når vi kommenterer analyser hvor vi har benyttet logistisk regresjon 

bruker vi begrepet risiko. Risiko er en betegnelse på hvor stor sjanse det er for å bli 

seksualovergriper i ung alder ut fra for eksempel variabelen bruk av hasj eller marihuana.  

Det er vanlig ved analyser å oppgi et konfidensintervall (Cl) som utrykker usikkerheten til 

effektestimatet (Andersson, 2006). Det er ofte et 95% konfidensintervall som angir at det er 

95 % sannsynlighet for at resultatet finnes i intervallet.  Det er et estimat på at resultatet ikke 
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er tilfeldig. Undersøkelser som har som mål å fange opp lavprevalente fenomener er sårbare 

for det som kalles «falske positive». Vi valgte derfor en p-verdi < 0,01 for utvalget blant de 

35 faktorene som skulle videre til modellen.    

Utregning av en statistisk sammenheng mellom risikofaktorer og overgrepsatferd 

I datasett med svært mange og høyt korrelerte forklaringsvariabler, der utfallsvariablene har 

svært få ja-svar, eksisterer det et behov for å velge ut et lite antall variabler med høyest 

forklaringsevne, og å konstruere enkle forklaringsmodeller. Dette gjelder i særlig grad det 

datasettet vi jobber med her. 

Ved en multivariat analyse kan vi evaluere hvordan flere variabler virker samtidig inn på den 

avhengige variabelen, altså hvorvidt en person begår overgrep eller ikke. Dette gir muligheten 

til å se på hvor sterk sammenhengen er mellom hver av de uavhengige variablene, altså 

risikofaktorene, og den avhengige variabelen. Gjennom multivariat analyse er det mulig å 

selektere ut variabler som ikke blir signifikante etter å ha kontrollert for andre variabler. På 

denne måten blir variabler som ikke har sterk nok forklaringseffekt tatt ut av modellen 

(Långström, 2003). 

Vi kontrollerte først alle signifikante variabler for kjønn. Dette gjorde vi for å redusere antall 

variabler til den multivariate analysen. Deretter gjorde vi en forover stegvis variabelseleksjon 

på de resterende variablene. Denne metoden er basert på at vi tar hver blokk med variabler på 

tre til fire om gangen inn i regresjonsmodellen og gjennomfører en analyse.  

Variabler som har p-verdi > 0,01 i en ujustert analyse ble utelatt fra modellen. Deretter ble 

nye variabler tatt inn i modellen og vurdert. Prosedyren stopper opp når alle variablene i 

modellen er signifikante og ingen utenfor er signifikante.  

Stegvis variabelseleksjon har til hensikt å utelukke de variablene som har sterkest assosiasjon 

til den avhengige variabelen. Problemet med å stå igjen med svært få variabler er at modellen 

kan bli for enkel, noe som kan føre til dårlig predikasjonsverdi. Derimot beskytter denne 

metoden mot en overmodellering. 

Det kunne vært naturlig å tenke at vi istedenfor en stegvis variabelseleksjon kunne gjort en 

faktoranalyse på variabler. Hvis vi hadde laget et spørreskjema der alle spørsmålene er ment å 

skulle bli en skala, ville faktoranalyse vært et naturlig valg. Imidlertid har vi så mange 

variabler at det vil være egnet å gjøre en stegvis variabelseleksjon.  
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Til slutt sørget vi for at de resterende variablene kun hadde to verdier, siden det viste seg at 

risikoen for å bli voldtektsperson hadde størst økning opp til et visst nivå på hver variabel. To 

av variablene vi stod igjen med i risikoindeksen hadde tre verdier, kjønn hadde to kategorier, 

og kognitive feiloppfatninger hadde fire verdier. Det var imidlertid så få individer som hadde 

svart på de øverste verdiene at disse hadde liten forklaringskraft. Vi valgte derfor å kun ha to 

verdier på alle variablene. 
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Resultater 

Vi kom fram til tolv signifikante variabler (se tabell 2). De fleste av disse risikovariablene ble 

også gjennomgått innledningsvis og de fleste av variablene får støtte fra tidligere forskning. 

Som forklart i metodedelen valgte vi imidlertid å gjøre videre analyser for å ende opp med et 

så valid og forståelig resultat som mulig. Etter å ha kontrollert alle de signifikante variablene 

opp mot hverandre stod vi igjen med fire variabler som ikke kunne forklares av hverandre. 

Disse fire variablene er ”salg av seksuelle tjenester”, ”utsatt for vold fra jevnaldrende”, 

”kognitive feiloppfatninger” og kjønn. Som det kommer fram av tabell 3 øker sjansen for å ha 

krysset av på seksuell overgrepsatferd for hver variabel som legges til. Samlet sett øker 

sannsynligheten med nesten syv prosent hvis man har alle fire risikovariablene, noe som 

tilsier at disse variablene samlet kan være en svært god prediktor for å ha krysset av på 

seksuell overgrepsatferd. Hver for seg gir de fire variablene imidlertid lite økt sannsynlighet, 

kun 0,4%, for å ha krysset av på seksuell overgrepsatferd. Med en gang vi legger sammen 

flere av de fire variablene øker sannsynligheten veldig. Med to variabler tilstede er 

sannsynligheten for å ha krysset av på seksuell på overgrepsatferd 0,8%, med tre variabler 

tilstede er den økt til 3,1% og med alle fire variablene tilstede er den som nevnt 6,7%. Den 

største økningen skjer altså når du går fra to til tre variabler, der sannsynligheten øker med ca 

350%. Ellers øker sannsynligheten med ca 100% fra en til to risikovariabler og fra tre til fire 

risikovariabler. Ettersom en variabel alene gir svært lite økt sannsynlighet, mens 

kombinasjoner av variablene gir en svært stor økning i sannsynlighet, er det mest meningsfylt 

å se kombinasjoner av disse fire variablene, snarere enn å vurdere dem hver for seg. Av den 

grunn velger vi å kalle de fire variablene vi kom fram til for en risikoindeks. Vi vil videre 

diskutere styrker og svakheter ved risikoindeksen i diskusjonsdelen.  
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Tabell 2 (over) og tabell 3 (under) 

Signifikante variabler er krysset av. 
Variabel 	 signifikante < 0,1. 	
Salg av seksuelle tjenester             X 
Frekvensen av pornografibruk            X 
Alder ved første samleie            X 
Mor rusproblemer             X 
Far rusproblemer   
Kjønn             X 
Foreldre sin utdanning.              
HCL sum skåre   
Kognitive feiloppfatninger             X 
Voldtekt før 13             X 
Bruk av hasj             X 
Annen kriminalitet             X 
Grov mobbing av andre  
Selvmordsforsøk             X  
PSTD- symptomer   
Tidligere vold mot mor  
Vold mot mor siste 12 mnd.  
Er mor og far i jobb  
Vold jevnaldrende tidligere              X 
Vold mot far tidligere           
Vold fra mor før 13 år            X 
Skade av vold fra mor             
Vold fra far før 13 år            X 
Skade av vold fra far             X  
Begått uønsket seksuell 
handling av familie  

           X 

Erting, plaging, seksuell 
trakassering fra andre sist år.  

            

Utsatt andre for seksuell 
trakassering  

 

Vold mot far siste 12 mnd.  
Barnevernkontakt            X 
Seksuell kontakt med noen som 
var minst 5 år eldre før fylte 16 

          X 

Alkoholbruk             
Oppvekst hos en forelder   
Websex   
Seksuell nettrakassering             
Fosterhjem/barnehjem            X 
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Diskusjon av metode og resultater 

Diskusjon av risikoindeks 

Etter å ha kontrollert alle variablene opp mot hverandre stod vi altså igjen med fire variabler 

som ikke kunne forklares av hverandre. Disse er  

1) ”tidligere utsatt for vold fra jevnaldrende”, 2)”salg av seksuelle tjenester”, 3)”kognitive 

feiloppfatninger” og 4) kjønn.  

Ettersom nesten halvparten av respondentene var gutter vil det si at nesten halvparten hadde 

minst én risikofaktor. Vi så at risikoen for å bli voldtektsperson økte eksponentielt med antall 

risikofaktorer (se tabell 3). Blant de som ikke hadde noen risikofaktorer, var det kun én av 

2621 som hadde begått overgrep. Det vil si tilnærmet null prosent sjanse for å bli overgriper 

med null risikofaktorer tilstede. Med alle risikofaktorene til stede var sannsynligheten for å 

være overgriper oppe i 6,7%. Dette er en høy prosentandel når man tar i betraktning at det kun 

var 39 av nesten 7000 som svarte at de var overgripere. Risikoindeksen viser altså en sterk 

sammenheng med å begå seksuelt overgrep i ung alder. Dessuten øker sannsynligheten for å 

være seksualovergriper i ung alder eksponentielt med antall risikofaktorer. Dette kan tyde på 

en synergisk effekt av kombinasjonen av risikofaktorene i risikoindeksen. Enklere forklart vil 

dette si at totalen av risikofaktorene i risikoindeksen forklarer mer samlet enn de gjør hver for 

seg. 

Det er interessant at vi endte opp med nettopp de fire risikofaktorene vi gjorde ettersom det 

tidligere er gjort lite forskning på tre av de fire variablene i risikoindeksen. Ut i fra tidligere 

forskning skulle man ventet sterkere støtte for spesielt ”seksuelt misbrukt overgriper-

hypotesen”, altså at de som selv har blitt utsatt for overgrep har høyere sannsynlighet for å bli 

overgriper selv. Det var overraskende at ikke flere av de andre risikofaktorene endte i 

risikoindeksen, som vold fra foreldre og bruk av rus og alkohol. De fleste variablene som gikk 

under disse risikofaktorene var riktignok signifikante, men stod ikke igjen som noen av de fire 

variablene med mest individuell forklart varians. 
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Implikasjoner og forståelse av funnene 

Kliniske implikasjoner 

Dersom liknende risikoindeks kan repliseres i andre studier kan funnet ha kliniske 

implikasjoner. De kliniske implikasjonene vil imidlertid kun omfatte forebyggende tiltak mot 

residiv for de som allerede har begått seksuelle overgrep. Dette er fordi risikoindeksen ikke 

kan brukes til å forutsi på individnivå hvem som blir seksualovergripere i ung alder og ikke. 

Det er viktig å huske at selv for en person som har alle risikofaktorene i risikoindeksen er det 

over 90% sannsynlighet for at vedkommende ikke blir seksuell overgriper ifølge våre analyser 

av NOVA-studien (Mossige & Stefansen, 2007).  

Det er studier som viser at det er lettere å få ungdommer til å ta ansvar for handlingene sine 

og få utbytte av terapi dersom de får prate med profesjonelle like etter at et overgrep har blitt 

avdekket (Kruse, 2011). Dermed er det spesielt viktig å tilby rask og målrettet behandling til 

unge seksualovergripere. Studier fra Australia tyder på at de beste behandlingsresultatene 

innebærer tett oppfølging fra flere institusjoner, snarere enn individuelle behandlingsmodeller 

(Nisbet, Rombouts & Smallbone, 2005). Dette vil innebære samarbeid mellom skole, familie, 

barnevern, rettsvesen og kliniske behandlere.  

Det er manglende forskning på hvorvidt spesifikt behandlingsinnhold har noe å si for effekten 

av behandlingen (Kruse, 2011) og dermed blir følgende antakelser kun spekulasjoner på 

bakgrunn av våre funn. Ettersom det å ha blitt utsatt vold fra jevnaldrende er en risikofaktor i 

risikoindeksen kan man tenke seg at det kan være nyttig å bearbeide opplevelser av vold og 

mobbing, samt hjelpe ungdom med å komme seg bort fra voldelige miljøer. Vonde 

opplevelser kan føre til sterke følelser som blir skjøvet til side og skaper emosjonell 

ustabilitet. I følge Way og Spieker’s misbrukssyklus (1997), kan dette være starten på et 

forløp som kan føre til seksuelt overgrep. Det kan også være nyttig å utforske pasienters 

kognitive feiloppfatninger om overgrep og seksualitet og eventuelt utfordre disse. Dersom det 

avdekkes i terapi at ungdom selger seksuelle tjenester vil det være viktig å forstå motivet, hva 

som har bidratt til at de er villige til å utsette seg for det, samt se på muligheter for å endre 

atferden. 

Ettersom risikoindeksen gjelder på gruppenivå og dermed ikke kan brukes til å forutsi hvem 

som kommer til å bli overgripere, kan den best brukes til å gi nyttig informasjon om 

forebygging av seksuell overgrepsatferd blant unge på befolkningsnivå. Eksempelvis kan 
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dette dreie seg om holdningskampanjer mot kognitive feiloppfatninger, ekstra tiltak mot 

mobbing og vold i skolene og ekstra ressurser rettet mot avdekking av prostitusjon blant unge, 

samt hjelp og støtte for de det gjelder. 

Hvordan kan vi forstå de ulike risikofaktorene i risikoindeksen? 

Med dette i bakhodet skal vi se på de ulike risikofaktorene i risikoindeksen og vurdere, ut i fra 

tidligere forskning som vi tok for oss innledningsvis, hvorvidt det er forståelig at 

risikoindeksen ble som den ble. At kjønn endte opp som en viktig risikofaktor, var som 

forventet ettersom all statistikk og forskning viser en sterk overrepresentasjon av gutter med 

seksuell overgrepsatferd og voldelig atferd generelt (Farrington, Gaffney, Ttofi, 2016). Det 

som derimot var mer interessant var de tre resterende risikofaktorene. Spesielt ”salg av 

seksuelle tjenester” og ”tidligere utsatt for vold fra jevnaldrende”, ettersom det tidligere er 

forsket lite på disse som risikofaktorer. 

Kjønn 

I vårt utvalg var det kun 39 overgripere totalt, og kun 10 av disse var jenter. Generelt er menn 

overrepresentert når det gjelder voldelig atferd (Farrington et.al, 2016), og det gjelder også 

her. Når vi snakker om kjønn som risikofaktor vil det si at menn har økt risiko, mens kvinner 

har mindre risiko for å bli seksuelle overgripere. I vår risikoindeks er det altså ingen kvinner 

som har alle fire risikofaktorene. Det kan være interessant å se på hvordan risikofaktorene 

påvirker kjønn ulikt, men med et datasett på kun 10 kvinnelige overgripere har vi for få til å 

kunne gjøre meningsfulle analyser på denne subgruppen. I tillegg har tidligere studier vist at 

det er flere likheter enn forskjeller mellom kvinnelige og mannlige seksuelle overgripere 

(Masson & Erooga, 2006; Kjellgren, 2009). Vi så imidlertid en tendens til at flere av 

risikofaktorene hadde høyere påvirkning på gutter enn jenter. Ettersom vi har få overgripere 

totalt, har vi valgt å ikke trekke noen konklusjoner ut ifra analyser som ser på risikofaktorer 

for hvert kjønn separat, men tendensen som kommer fram i analysen kan være en indikasjon 

på at vi i NOVA-studien hovedsakelig ser på risikofaktorer for unge mannlige overgripere. 

For å gjøre fruktbare analyser av hvordan risikofaktorene påvirker kjønnene ulikt og for 

eventuelt å finne egne risikofaktorer for jenter, trengs det studier med større populasjoner av 

overgripere. 

Det at kjønn endte opp i risikoindeksen kan forklares av samtlige teorier nevnt innledningsvis. 

Malamuths teori (1996) og inklusjon av evolusjonsteori er kanskje det sterkeste argumentet 
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for dette. Problemet med forklare det med evolusjonsteori er imidlertid at den belager seg på 

ad hoc-hypoteser og dermed kan tilpasses ulik empiri. Malamuths teori (1996) gir like fullt en 

god forklaring på hvordan menn er genetisk sårbare for å utvikle maskulin fiendtlighet overfor 

kvinner samt en mer uselektiv seksualatferd, som samlet gjør dem sårbare for seksuell 

overgrepsatferd i visse situasjoner.  

Tidligere utsatt for vold fra jevnaldrende 

Det er forsket lite på hvilken effekt vold fra jevnaldrende har på utvikling av seksuell 

overgrepsatferd, men hvis vi ser på begrepet mobbing finnes det noe mer kunnskap. Mobbing 

kan innebære både psykisk og fysisk vold. Det er funnet at ungdom som forgriper seg på 

yngre barn oftere har en historie med mer mobbing enn de som forgriper seg på jevnaldrende 

og voksne (Lussier, Blokland, Mathesius, Pardini, Loeber, 2015). For å få en forståelse av 

hvordan vold fra jevnaldrende kan bidra til å utvikle seksuell overgrepsatferd blant unge kan 

vi ta en titt på læringsteori. Dette er en kjent og akseptert teori om årsak til at noen barn og 

unge begår seksuelle overgrep (Ricks & DiClemente, 2015). Ut ifra denne teorien kan vold 

fra jevnaldrende forstås som en læringssituasjon. Det å være vitne til eller å bli utsatt for vold 

bidrar til at ungdom selv lærer at voldelig atferd er hensiktsmessig i ulike situasjoner. I tråd 

med læringsteori finnes det forskning på at vold i hjemmet har en sammenheng med utvikling 

av voldelig atferd (Jaffe, Strait & Odgers, 2012). Mer spesifikt er det forskning og teorier som 

hevder at det å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep er en risikofaktor for selv å bli seksuell 

overgriper (Aebi et al., 2015; Kjellgren, 2009; Marshall & Barbaree, 1990; Malamuth, 1996).  

Det at nettopp vold fra jevnaldrende og ikke eksempelvis vold fra foreldre endte opp som den 

mest uavhengige risikofaktoren kan være tilfeldig for NOVA-studien. Det er derfor 

interessant at ingen av variablene som omhandlet vold i hjemmet, ”uønsket seksuell handling 

utført av familie” eller ”voldtekt før fylte 13 år” slo ut i analysene til risikoindeksen. Det er 

imidlertid viktig å merke seg at det er små marginer som skilte de variablene som ble med og 

de som ikke ble med. Eksempelvis nådde vold fra far akkurat ikke vårt strenge signifikansnivå 

på 0,01 for å bli med i risikoindeksen. Det kan være flere tilfeldigheter som gjør at nettopp 

vold fra jevnaldrende ble med i risikoindeksen og ikke andre voldssituasjoner.  

Det kan allikevel være at vold fra jevnaldrende har en annen påvirkning på barn og ungdom 

enn vold fra foreldre. Ifølge Marshall og Barbaree (1990) er tidlige erfaringer sentrale for 

senere utvikling av seksuell overgrepsatferd. Vold og seksuelt misbruk fra foreldre kan ifølge 

teorien føre til usikker tilknytning som videre vil gjøre møtet med puberteten og 
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ungdomstiden spesielt vanskelig. I Malamuths teori (1996) er også utsettelse for vold og 

seksuelt misbruk fra foreldre sentrale risikofaktorer. Malamuth forklarer videre, i likhet med 

Marshall og Barbaree, at disse kan føre til en vanskelig ungdomstid. Malamuth (1996) 

beskriver imidlertid utfordringer i ungdomstiden med lovovertredelser og innblanding i 

småkriminelle miljøer, som vesentlige risikofaktorer for videre utvikling av seksuell 

overgrepsatferd. Forstått ut ifra disse teoriene kan det altså være aspekter ved det å ha blitt 

utsatt for vold fra jevnaldrende som er forskjellig fra det å ha blitt utsatt for vold og misbruk 

fra foreldre. Dette fordi det kan tenkes at ungdom som har blitt utsatt for vold fra jevnaldrende 

med større sannsynlighet er innblandet i småkriminelle ungdomsmiljøer. Dermed vil disse 

ungdommene være i et miljø der lovovertredelser blir betraktet som vanlig og greit. Det kan 

altså tenkes at innblanding i småkriminelle miljøer kan være en medierende faktor som fører 

til utsettelse for vold fra jevnaldrende. Dette er en plausibel forståelse av risikofaktoren ”utsatt 

for vold fra jevnaldrende” og dersom det er tilfelle vil denne risikofaktoren passe inn i 

modellen til Malamuth. Det kan da være interessant å undersøke videre hvorvidt det å bli 

utsatt for vold er en risikofaktor uavhengig av setting, eller eventuelt hvilke spesifikke 

settinger som gjør dette til en sterk risikofaktor. 

Ut ifra tidligere forskning og kunnskap om hvordan vold fører til vold, er det uansett 

forståelig at vold fra jevnaldrende kan være en risikofaktor for å bli seksualovergriper i ung 

alder. Malamuths teori gir den mest adekvate forklaringen på hvorfor vold fra jevnaldrende 

kan føre til utvikling av seksuell overgrepsatferd, men det er allikevel usikkerhet rundt 

hvordan denne risikofaktoren best kan forklares i lys av annen forskning og teori. 

Salg av seksuelle tjenester 

Som nevnt innledningsvis fant Kjellgren med kolleger (2010) i en befolkningsbasert studie at 

salg av seksuelle tjenester var hyppigere blant mannlig ungdom som hadde begått seksuelle 

overgrep enn i normalpopulasjonen. Vi er altså ikke de første som har funnet at salg av 

seksuelle tjenester korrelerer med det å begå seksuelle overgrep. Allikevel er dette den 

risikofaktoren i risikoindeksen som, ut ifra tidligere empiri, er minst forståelig at overlevde 

analyseprosessen, ettersom det eksisterer lite forskning på dette området. 

Selv om det altså finnes lite forskning som kan forklare salg av seksuelle tjenester som 

risikofaktor, kan det forklares av Malamuths og Marshall & Barbarees (1990) teorier nevnt 

innledningsvis. Malamuth beskriver uselektiv seksualatferd som en av to veier som til 
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sammen kan føre til seksuelle overgrep. Uselektiv seksualatferd innebærer preferanse for 

upersonlig sex med flere ulike partnere, noe som kan tenkes å uttrykkes med prostitusjon. 

Selv om salg av seksuelle tjenester kan tyde på at en uselektiv seksualatferd allerede er 

aktivert, er det allikevel ikke åpenbart at salg av seksuelle tjenester vil øke sannsynligheten 

for å begå seksuelle overgrep. En mulig forklaring kan være at salg av seksuelle tjenester 

forsterker tendensen til uselektiv seksualatferd. Dessuten kan det tenkes at man gjennom 

prostitusjon i ungdomstiden erfarer og utvikler forvridde seksuelle skript, ettersom puberteten 

er en kritisk periode for seksuell utvikling, slik som beskrevet i Marshall og Barbarees teori 

(1990). Denne delen av risikoindeksen kan altså forstås ut ifra Malamuths (1996) og Marshall 

& Barbarees teorier (1990). Det faktum at det finnes lite forskning på salg av seksuelle 

tjenester som risikofaktor gjør at dette funnet er desto mer interessant. Det gjenstår mye 

forskning for å forstå hvordan salg av seksuelle tjenester henger sammen med det å begå 

overgrep, samt hvor sterk denne sammenhengen er. 

Kognitive feiloppfatninger 

Vi fant sammenheng mellom kognitive feiloppfatninger rundt sex og å ha krysset av på å ha 

begått overgrep. Mer spesifikt innebar dette tanker og holdninger om at skylden ligger hos 

voldtektsofferet og at det er naturlig for gutter å føle opphisselse ved voldtekt. En svakhet ved 

disse spørsmålene var at de i høy grad var rettet mot gutter som voldtar jenter, noe som 

utelukker svar fra kvinnelige og/eller homoseksuelle overgripere. Uansett skilte kognitive 

feiloppfatninger seg fra de andre risikofaktorene vi vurderte i analysen ettersom dette var den 

eneste som dreide seg om holdninger og oppfatninger. Det er interessant at denne variabelen 

oppnådde såpass sterk signifikans ettersom noe forskning tilsier at holdninger generelt i liten 

grad bestemmer atferd (Ajzen & Fishbein, 1977).  

Allikevel kan holdningsendring være et viktig steg mot atferdsendring, og det er dermed et 

viktig funn. Tidligere forskning har allerede vist en sammenheng mellom kognitive 

feiloppfatninger og utøvelse av seksuelle overgrep. Operasjonaliseringen av hva som inngår i 

kognitive feiloppfatninger har imidlertid vært forskjellig fra studie til studie, men selv om 

spørsmålene ikke er identiske er det tydelige likheter mellom holdningene det er snakk om 

(Lonsway & Fitzgerald, 1994; Mossige, 2001; Polascheck & Gannon, 2004). 

Alle tidligere nevnte teorier om hvorfor noen begår seksuelle overgrep i ung alder inkluderer 

en form for kognitive feiloppfatninger. Ward og Beech (2006) viser til nevropsykologiske 
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utviklingsforstyrrelser som i kombinasjon med sosialt utviklingsmiljø og biologiske faktorer, 

kan føre til kognitive feiloppfatninger og forvridde seksuelle skript. Seksuelle skript handler 

om forventninger til hvordan man opptrer i seksuelle situasjoner og har mye til felles med 

kognitive feiloppfatninger. Samtlige påstander fra NOVA-studien som omhandler kognitive 

feiloppfatninger, kan sies å handle om slike forventninger (se vedlegg for konkrete spørsmål 

fra studien). Seksuelle skript og holdninger nevnes også som viktige risikofaktorer i 

Malamuths og Marshall & Barbarees (1990) modeller. Marshall og Barbaree hevder at 

puberteten er en kritisk periode for utvikling av gode seksuelle skript, mens Malamuth hevder 

at vold fra foreldre og barnemishandling er viktig for å utvikle holdninger som støtter vold. 

Felles for alle teoriene er at holdninger er en sentral faktor for å begå seksuelle overgrep, og at 

disse holdningene utvikles på bakgrunn av tidligere erfaringer, spesielt vold fra foreldre og 

misbruk i barndommen.  

Det er viktig å understreke at vi ikke vet noe om retningen på sammenhengen mellom 

kognitive feiloppfatninger og seksuelle overgrep. Dette gjelder for så vidt alle risikofaktorene 

vi har vurdert. Dette gjelder spesielt NOVA-studien ettersom det er en tverrsnittstudie og vi 

dermed ikke får et klart bilde av rekkefølgen på de ulike risikofaktorene og det/de seksuelle 

overgrepet/overgrepene. Som det også ble diskutert innledningsvis, kan det vel så godt være 

at det å begå overgrep fører til nye holdninger og oppfatninger for å flytte skylden bort fra en 

selv og over på offeret.  

Dette betyr uansett ikke at kognitive feiloppfatninger ikke kan ha kommet forut for å ha begått 

seksuelt overgrep. Den beste forklaringen er nok heller en gjensidig påvirkning mellom 

holdninger og atferd, der en grad av kognitive feiloppfatninger kan ha vært til stede i forkant 

av overgrepet og blitt forsterket i etterkant av overgrepet. Kognitive feiloppfatninger ser 

uansett ut til å være en viktig komponent i utvikling og opprettholdelse av seksuell 

overgrepsatferd, noe som også støttes av tidligere forskning og teori. Det kan være flere 

grunner til at slike holdninger utvikles, slik som erfaring med overgrep og vold eller at slike 

holdninger blir videreført fra rollemodeller i oppveksten. Begge deler vil være viktig å ta i 

betraktning for å forebygge utvikling av slike holdninger. 

Videre skal vi se på mulige begrensninger ved datainnsamling og analyser, samt hvordan vi 

kan forstå hver enkelt risikofaktor i risikoindeksen. 
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Mulige begrensninger ved datainnsamling og analyse 

Lav svarprosent blant overgripere på spørsmål som omfatter risikoindeks 

I datasettet fra NOVA (Mossige & Stefansen, 2007) viser risikoindeksen vi har kommet fram 

til, med nevnte fire risikovariabler, en sterk sammenheng med det å bli seksualovergriper i 

ung alder. Det er allikevel en rekke svakheter ved dette funnet. For det første var det et lavt 

antall som hadde alle fire risikofaktorene i risikoindeksen. Kun 14 stykker totalt hadde alle 

fire faktorene, og kun én av disse var overgriper. Det viste seg også at så mye som 18 av totalt 

39 av de som hadde krysset av på overgrepsatferd ikke hadde svart på noen av spørsmålene 

som utgjorde risikoindeksen. Blant de som har svart på spørsmålene som utgjør risikoindeks, 

hadde 0,4% krysset av på overgrepsatferd. Av de som ikke har svart på disse spørsmålene var 

1,3% overgripere. Vi vet altså ingenting om over 40% av de som har svart at de har begått 

seksuelle overgrep. Vi vet kun at nettopp manglende svar har den sterkeste sammenhengen 

med å ha svart bekreftende på spørsmålene som omfatter å ha begått seksuelle overgrep. Vi 

kan ikke si noe sikkert om hva som er årsaken til dette, men en mulig årsak kan være 

konsentrasjonsvansker og manglende impulskontroll. Det kan tenkes at individer med slike 

utfordringer har vanskeligere for å gjennomføre undersøkelsen. Det kan også tenkes at 

manglende impulskontroll og konsentrasjonsvansker har en sammenheng med det å begå 

voldtekt. Dessuten er det generelt vanlig med frafall i lengre og omfattende 

spørreundersøkelser (Jepson, Asch, Hershey, Ubel, 2005).  

Ettersom spørsmålene knyttet til risikoindeksen kom relativt langt ut i spørreundersøkelsen, 

mens spørsmålene om hvorvidt man hadde begått overgrep eller ikke, kom tidlig i 

undersøkelsen, kan konsentrasjonsvansker blant de som har begått overgrep altså tenkes å 

være en forklaring. 

Videre kan man også fundere over om det er høyere prosentandel blant de som faktisk har 

krysset av på seksuell overgrepsatferd som lot være å svare på spørsmålene som dreier som 

om overgrep. Sist, men ikke minst, er det grunn til å lure på om det også er en skjev fordeling 

blant de som ikke har møtt opp til studien i det hele tatt. 

Årsak og virkning 

Tverrsnittstudier er et design som bare gir et øyeblikksbilde, og vi kan ikke gjøre slutninger 

om prosesser som utfolder seg over tid. Hvis vi skal kunne trekke slutninger knyttet til tid må 

vi gjøre en longitudinell studie. Når tverrsnittstudien ikke følger årsaksfaktorene og seksuell 
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overgrepsatferd over tid, er det lite egnet til å avklare forholdet mellom årsak og virkning 

(Thelle, 2008). Fordelen med slike studier er at mange variabler kan studeres samtidig. 

Tverrsnittstudier kan bli brukt for å generere hypoteser som kan danne grunnlag for senere 

studier.  

Det er viktig å være klar over de begrensinger som ligger i funnene. Vi kan ikke fastslå 

årsakssammenhenger mellom bakgrunnsvariablene og voldtekt. Epidemiologiske studier kan 

påvise statistiske sammenhenger mellom eksponering (for eksempel utsatt for voldtekt før 13 

år) og utfall (begått voldtekt). Imidlertid er det usikkert hvorvidt disse assosiasjonene 

gjenspeiler kausale sammenhenger i form av årsak og virkning. Det må være en rekke andre 

kriterier på plass for å kunne trekke en konklusjon om kausalitet. (Magnus & Bakketeig, 

2013).   

Informasjonsskjevhet  

Når studiedeltagere blir bedt om å huske hendelser fra tidligere perioder i sine liv kan de 

huske feil. Dette oppstår fordi deltagerne ikke husker hendelser fra fortiden nøyaktig. I 

litteraturen betegnes dette ofte som erindringsfeil (Magnus & Bakketeig, 2013). Dette er en 

vanlig type feil som oppstår i forskning som bruker metodikk som er basert på spørreskjemaer 

eller intervjuer. De hendelsene som studiedeltagere husker vil dessuten være påvirket av både 

tidligere og senere hendelser (Widom, 1989). Det er flere måter å redusere denne feilkilden 

på. En måte er å velge relativt unge informanter som gjør at hendelsene ikke strekker seg så 

langt tilbake i tid. I vårt tilfelle er studiedeltagerne 18 år, og hendelsene som blir etterspurt 

trenger derfor ikke å være så langt tilbake i tid. I tillegg er det mulig å redusere denne 

feilkilden ved å ha mest mulig spesifikke spørsmål (Cawson, Wattman, Brooker, Kelly, 

2000), noe det i høy grad var i NOVA-studien (Mossige & Stefansen, 2007).  

Forskning antyder at utformingen av spørreskjemaet utgjør mer av variansen i 

responsnøyaktighet enn noen av de andre variablene (Schwarz, 1999). Dette handler om 

spørsmålenes form, ordlyd, format og administrasjonsmåte. Forskere har vist at selv svært 

små variasjoner i aktuell ordlyd eller format har sterk innflytelse på responser ved bruk av 

spørreskjemaer (Schwarz, 2011). I NOVA-studien (Mossige & Stefansen, 2007) ble 

eksempelvis studiedeltakerne spurt om de hadde tvunget noen til seksuell omgang. Dersom 

spørsmålet isteden hadde vært ”Har du begått voldtekt”, kan man tenke seg at prevalensen 

hadde vært annerledes ettersom ordet ”voldtekt” er et svært negativt ladet ord.  Det er også 

verdt å merke seg at spørreundersøkelsen i noen grad er kultursensitiv fordi den spør om 
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konkrete opplevelser og erfaringer. På spørsmål som at ungdommene eksempelvis har 

opplevd «mishandling» eller «blitt utsatt for voldtekt» vil det ligge mer kulturelle føringer bak 

hvordan den enkelte tolker dette (Garbarino & Ebata, 1983). 

Studier som prøver å fange opp lavprevalente fenomener er ofte sårbare for «falske positive» 

(Veierød & Laake, 2007). Dette vil oppstå når ungdommer som ikke har begått voldtekt 

oppgir at de har begått det. Når det blir gitt slike svar påvirker dette prevalensen av seksuelle 

overgripere slik at den blir høyere enn den reelle forekomsten. NOVA har bare kvalitetssikret 

materialet i etterkant ved at de foretok en manuell kontroll. Deres erfaring fra denne 

kontrollen var at det var sannsynlig at fleste utfyllingene var riktige (Mossige & Stefansen, 

2007).  

Når vi studerer seksualovergripere i ung alder er det også sannsynlig at vi vil ha en 

underrapportering. Mange seksualovergripere i ung alder ønsker kanskje å benekte at de har 

begått et seksuelt overgrep. De kan også avstå fra å rapportere at de har begått seksuelle 

overgrep i en skolekontekst. Man kan imidlertid tenke seg at det er lettere å bekjenne denne 

typen handlinger i en anonym spørreundersøkelse enn i et intervju.   

Gyldigheten av retrospektive egne rapporteringer av eksponering for overgrep i barndommen 

har møtt kritikk. Tidligere forskning har antydet at mennesker har en tendens til å 

underrapportere opplevelsen av sårbarhet (Hardt & Rutter, 1994). Likevel antas ikke dette å 

påvirke størrelsen på assosiasjoner mellom risikofaktorer og seksuell overgrepsatferd. Dette 

oppstår bare hvis en skjevhet forventes å variere med tilstedeværelse eller fravær av den 

spesifikke risikofaktoren (Arseneault, Moffitt, Caspi, Taylor, og Silva, 2000). Hvis individer 

som har begått voldtekt underrapporterer at de har vært utsatt for vold i større grad enn 

individer som ikke har begått voldtekt, vil sammenhengene være svakere enn de burde være.   

Multikollinearitet  

En avhengighet mellom risikofaktorene kan forekomme. Dette kalles multikollinearitet. For 

de ulike uavhengige variablene vi har valgt ut kan det finnes en form for samvariasjon mellom 

dem. Multikollinearitet oppstår når det er manglende variasjon i datamaterialet (Farrar & 

Glauber, 1967). Studier med få utfall er spesielt utsatt for multikollinearitet, slik som gruppen 

på 39 personer som har svart at de har begått voldtekt i NOVA-studien (Mossige & Stefansen, 

2007). Ved at vi har kontrollert alle risikofaktorene opp mot hverandre, blir variablene i størst 

mulig grad uavhengige og vi reduserer derfor denne risikoen. 
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Seleksjonsskjevhet   

Seleksjonsfeil kan oppstå som følge av at utvalget ikke er representativt for 

studiepopulasjonen unge overgripere. Det kan oppstå i begynnelsen av en tverrsnittsstudie. 

Dette skjer i rekrutteringsprosessen gjennom eksklusjonskriterier og inklusjonskriterier. Det 

er sannsynlig å tenke seg at vi kunne fått et annet resultat hvis vi hadde gjort studien på 

ungdomsskoleelever. Gjennom å basere seg på elever som går siste året på videregående skole 

ekskluderes de som ikke fullfører de første årene på videregående skole. Det er rimelig å anta 

at det vil befinne seg ungdommer som har begått voldtekt i gruppen som faller fra mellom 

første og tredje klassetrinn. Seksuell overgrepsatferd har i tidligere studier blitt assosiert med 

sosiale bakgrunnsfaktorer. Frafallet i videregående skole er også koblet til dette (Støren, 

Helland, Grøgaard, 2007). I denne gruppen vil det befinne seg ungdommer med foreldre som 

har lav utdanning, lav inntekt og/eller står utenfor arbeidsmarkedet. I studier av voksne 

seksualovergripere finner vi fellestrekk som dårlig tilknytning til utdanning og arbeidsliv 

(Kruse, Strandmoen, Skjørten, 2013). Dette gir sterke indikasjoner på at en helt sentral gruppe 

kanskje er mistet i denne studien.  

Seleksjonsskjevhet kan også oppstå gjennom en manglende oppslutning. Denne 

spørreundersøkelsen ble i høyere grad besvart av jenter enn av gutter. 42 % av studiedeltagere 

var gutter. Når det gjøres spørreundersøkelser er det en tendens til at kvinner svarer oftere enn 

menn. Det er imidlertid vanskelig å finne ut om de som har begått voldtekt har falt fra i 

undersøkelsen. Fra tidligere studier er det resultater som viser at flere unge menn enn kvinner 

har begått voldtekt (Bakketeig & Magnus, 2013).    

Tolkningsfeil 

«Revers årsak» er en type tolkningsfeil som kan oppstå. Dette skjer når den uavhengige 

variabelen er et resultat av den avhengige variabelen (Laake, Thoresen, Veierød, 2007). For 

eksempel kan vi finne at suicidalatferd er assosiert med å begå voldtekt. Dette kan bli tolket 

som at suicidal atferd kan være en risikofaktor for å begå voldtekt. Imidlertid kan det også 

være tilfelle at suicidalatferd kan forekomme som ettervirkninger av en begått voldtekt.   

Generaliserbarhet 

Selv om NOVA-studien (Mossige & Stefansen, 2007) er en befolkningsbasert studie, skal 

man av flere grunner være forsiktig med å generalisere overnevnte resultater til å si noe om 

hele befolkningen. For det første ser NOVA-studien (Mossige & Stefansen, 2007) kun på 
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elever i tredjeklasse på VGS, noe som utelukker alle de som ikke gjennomfører videregående 

skole. Som nevnt er det også usikkerhet rundt eventuell skjevfordeling blant de som møter 

opp. Overmodellering er også noe som kan oppstå ettersom vi ønsker best mulig resultater fra 

et lite datasett. Faren med det er at vi forsøker å si noe om hele befolkningen, mens vi 

risikerer at vårt resultat kun gjelder utvalget fra NOVA-studien (Mossige & Stefansen, 2007). 

Man kan altså ikke se bort ifra at det er tilfeldig for utvalget og forskningsmetoden brukt i 

NOVA-studien (Mossige & Stefansen, 2007) at vi endte opp med nettopp overnevnte 

risikoindeks. Det er uansett gjort viktige funn. Dersom liknende risikoindeks kan repliseres i 

andre studier på norsk ungdom, vil dette være en god indikasjon på hvilke områder det bør 

iverksettes tiltak på for å forebygge seksuell overgrepsatferd. 

Befolkningsbaserte vs. kliniske og kriminelle populasjoner 

Ut i fra tidligere forskning og teori er det forståelig, men overraskende at vi endte opp med 

den risikoindeksen vi gjorde. Det faktum at det finnes lite forskning på flere av variablene 

som utgjør vår risikoindeks, gjør dette til et interessant funn. Det er også et funn man skal 

være forsiktig med å trekke klare slutninger fra før tilsvarende funn eventuelt kan repliseres. 

Videre kunne det vært interessant å se nærmere på hvordan risikoindeksen eventuelt påvirker 

subgrupper av seksuelle overgripere ulikt, ettersom unge seksualovergripere er en heterogen 

gruppe (Ryan, 2012, s. 1). Ikke bare er det forskjeller mellom kjønnene, tidligere studier har 

også vist at det er hensiktsmessig å dele opp i subgrupper ut i fra blant annet overgripers alder 

i gjerningsøyeblikket og offerets/ofrenes alder sammenlignet med gjerningspersonens. I 

NOVA-studien ble det ikke samlet inn data som gjorde det mulig å undersøke slike 

subgrupper, og det ville heller ikke vært hensiktsmessig ettersom populasjonen av overgripere 

var for liten til å gjøre fruktbare analyser.  

Nettopp dette er en av ulempene ved befolkningsbaserte studier slik som NOVA-studien; man 

må se på store utdrag av befolkningen for å ende opp med et lite utvalg av overgripere. 

Fordelen er naturligvis at man med større sikkerhet kan generalisere resultatene fra 

befolkningsbaserte studier til å si noe om hele befolkningen. Skulle det vært mulig å gjøre 

fornuftige analyser på subgrupper av overgripere, måtte man antagelig mangedoblet den totale 

populasjonen som undersøkes. Det vil gjøre undersøkelsen svært omfattende. Derfor er det 

enklere å se direkte på kliniske og kriminelle populasjoner når man skal gjøre analyser av 

subgrupper. Ulempen ved dette er at disse populasjonene allerede er selekterte. Man får 
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dermed ikke med data fra alle typer seksuelle overgripere, slik man kanskje med større 

sannsynlighet gjør i befolkningsbaserte studier. 

Studier på kriminelle og kliniske populasjoner kan altså gi oss nyttig informasjon om ulike 

risikofaktorer for subgrupper av seksuelle overgripere. På bakgrunn av slike studier kan man 

lettere komme fram til forebyggende tiltak tilpasset hver subgruppe. Dessuten kan studier på 

kliniske og kriminelle populasjoner gi nyttig informasjon om hvilke risikofaktorer som er 

verdt å studere nærmere i befolkningsbaserte studier. Risikofaktorer funnet gjennom 

befolkningsbaserte studier kan med større trygghet si noe om hele befolkningen slik at man 

eventuelt kan iverksette forebyggende tiltak. Dersom tiltak skal iverksettes mot hele 

befolkningen er det kanskje mest hensiktsmessig å se på risikofaktorer for alle unge 

seksualovergripere, snarere enn å dele inn i subgrupper. 

Seksuell overgrepsatferd eller generell kriminalitet 

Som vi har vært innom innledningsvis er det mange fellestrekk mellom unge 

seksualovergripere og ungdom med ikke-seksuell kriminell atferd (Bulter & Seto, 2002; 

Nisbet et al., 2005). Således kan vi ikke se bort i fra at de risikofaktorene vi har kommet frem 

til i risikoindeksen kanskje er generelle risikofaktorer for kriminalitet snarere enn spesifikke 

risikofaktorer for seksuelle overgrep. Vi så på ”annen kriminalitet” som en egen risikofaktor 

for å bli seksuell overgriper. Den ble imidlertid ikke signifikant etter at vi kontrollerte alle 

variablene opp mot hverandre. I datasettet fra NOVA-studien hadde altså ikke ”annen 

kriminalitet” like mye forklaringsvarians som hver av risikofaktorene i risikoindeksen. Det er 

imidlertid verdt å merke seg at vår variabel ”annen kriminalitet” kan sies å ha en svak 

operasjonalisering ettersom det i hovedsak innebar tyveri (se vedlegg). Det finnes også annen 

forskning som tilsier at det er valide forskjeller mellom de som kun begår seksuelle overgrep 

og de som i tillegg begår annen kriminalitet (Pullman et al., 2014). Som nevnt blir det lite 

meningsfulle analyser hvis vi ser på slike subgrupper med datasettet fra NOVA-studien. 

Derfor har vi ikke sett på om risikoindeksen gjelder for begge disse gruppene eller i hovedsak 

de som kun begår seksuelle overgrep. Pullman med kolleger (2014) fant imidlertid at 

ungdommer som kun begår seksuelle overgrep har mer atypiske seksuelle interesser og færre 

relasjoner. De som også begår annen type kriminalitet er mer antisosiale, har bedre sosiale 

ferdigheter og større grad av psykiske problemer. Det er vanskelig å sammenligne disse 

funnene med vår risikoindeks, men det er i hvert fall grunn til å tro at det finnes egne 

risikofaktorer for de som begår seksuelle overgrep. Det er funnet en rekke risikofaktorer for 
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utvikling av voldelig atferd generelt, og noen av de mest fremtredende er: overdreven streng 

oppdragelse, barnemishandling, foreldres psykopatologi, sosioøkonomiske forhold og venner 

med negativ innflytelse (Jaffe et al., 2012). Som nevnt kan venner med negativ innflytelse 

eller småkriminelle miljøer, innebære vold fra jevnaldrende, men det er ikke nødvendigvis 

slik. Bortsett fra det er det ingen åpenbare likheter mellom disse risikofaktorene og vår 

risikoindeks. Vi kan ikke av den grunn si at risikoindeksen er spesifikk for utvikling av 

seksuell overgrepsatferd, men det er heller ikke åpenbart at risikoindeksen beskriver utvikling 

av voldelig og kriminell atferd generelt. 

Gener/miljø 

Avslutningsvis er det verdt å påpeke at det kan være genetiske risikofaktorer som har 

påvirkning på hvorvidt noen ungdommer blir seksuelle overgripere eller ikke. I en studie 

(Långström, Babchishin, Frazelm Lichtenstein, Frise, 2015) så de på hva som bidro mest av 

genetiske og miljømessige faktorer til at enkelte ble seksualforbrytere. Forskerne undersøkte 

familiær aggregering av seksualforbrytere. Dette gjorde de ved å se på longitudinelle 

kriminelle registre over mange år. Deretter ble disse dataene koblet sammen med familie- og 

generasjonsregisteret. Studien inkluderte alle menn som var dømt for seksuelle overgrep (N = 

21 566). De genetiske faktorene ble estimert til å forklare 40% og ikke-delte miljøfaktorene 

58% av det å begå seksuelle overgrep. De delte miljømessige påvirkningene utgjorde bare 

2%. I følge Larsen og Buss (2003, s.177) er delt miljø det som søsken har felles, slik som 

antall bøker i huset, foreldrenes verdier, skole, religion osv. Det ikke-delte miljøet er alt som 

erfares ulikt av søsken i en familie, slik som venner og fritidsaktiviteter. 

Studien antydet at det å ha en far eller en bror som er dømt for seksuelle overgrep økte 

risikoen for å bli dømt selv med fire til fem ganger. Den familiære aggregeringseffekten for å 

bli seksuell overgriper er relativt stor i forhold til familiære risikoer for andre studerte 

atferder. For eksempel er risikoen doblet for suicidal atferd hos barn med foreldre som har 

begått selvmord (Tidemalm, 2011). 
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Konklusjon  

På bakgrunn av data fra NOVA-studien har vi gjort analyser som har kommet frem til en 

risikoindeks med fire risikofaktorer: Kjønn, tidligere vold fra jevnaldrende, salg av seksuelle 

tjenester og kognitive feiloppfatninger. Det er noen problemer med analysene og det viktigste 

er at 18 av 39 overgripere fra datasettet ikke har svart på spørsmålene som omfatter 

risikoindeksen. Risikoindeksen har imidlertid sterk prediktiv verdi for dette datasettet og kan i 

stor grad forstås ut ifra flere teorier om årsaker til seksualovergrep i ung alder. Det kan 

riktignok være fare for overmodellering. NOVA-studien så kun på elever fra siste året på 

VGS. Ettersom nesten halvparten av de som rapporterte å ha begått overgrep ikke svarte på 

spørsmålene som utgjorde risikoindeksen, kan det stilles spørsmålstegn ved hvorvidt 

risikoindeksen kan si noe om hele befolkningen. Dette bør i så fall gjøres med forsiktighet 

inntil det foreligger mer forskning på norsk befolkning. Risikoindeksen kan heller ikke si noe 

sikkert om kausaleffekt, spesielt ettersom NOVA-studien var en tverrsnittsstudie. 

Risikoindeksen for å bli seksualovergriper i ung alder er allikevel et viktig funn som kan bidra 

til utvikling av målrettede tiltak for forebygging av seksuell overgrepsatferd i befolkningen, 

dersom lignende funn kan repliseres i eventuelle senere studier.  
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Vedlegg 
Operasjonalisering av de 35 variablene som det ble gjort analyser på. (Noen variabler skilles 
kun med skråstrek fordi de er tilnærmet like.) 

 

Variabel	 Spørsmål fra spørreskjemaet	
Salg av 
seksuelle 
tjenester 	

Har du gjort dette mot 
betaling:  

• Vise kjønnsorganet 
ditt 

• Onanert eller filmet 
naken.  

• Ha oralsex.  
• Ha samleie. 
• Ha analsex 
• Bli fotografert eller 

filmet i seksuelle 
situasjoner. 	

Kognitive 
feiloppfatnin
ger 	

5 spørsmål:  
• I de fleste voldtektssaker er offeret lett på 

tråden eller har dårlig rykte.  
• Hvis ei jente er med på kyssing og kjæling, 

er det hennes feil hvis partneren hennes 
tvinger henne til sex.  

• Mange jenter har et ubevisst ønske om å bli 
voldtatt.  

•  Mange gutter synes det er mer spennende 
med sex hvis jenta viser motstand.  

• Mange gutter har et ubevisst ønske om å 
voldta jenter.  

Svarene gradert på en 4 punkt skala fra helt enig til 
helt uenig.  
	

Alder ved første 
samleie	

Hvor gammel var du første 
gangen du hadde samleie? 
Blir bedt om å oppgi alder. 	

Voldtekt før 
13 	

Svart ja/ nei: Før du fylte 13 år: Har du noen gang 
vært utsatt for voldtekt.?	

Mor 
rusproblemer  
/Far 
rusproblemer 	

Vil du si at din MOR har 
eller har hatt alkohol eller 
rusproblemer?  
Grader på en 5 punkt skala 
fra: Ja, helt klart til Nei, ikke 
i det hele tatt.	

Bruk av hasj	 Svart ja/nei på spørsmålet om å ha gjort følgende 
tidligere eller de siste 12mnd.  
Brukt hasj eller marihuana. 	

Seksuell 
kontakt med 
noen 5 år eldre. 	

Spørsmål: Har du hatt 
seksuell kontakt med noen 
som var minst 5 år eldre enn 
deg før du fylte 16 år. 
Svaralternativ ja eller nei.	

Annen 
kriminalitet	

Svart ja/nei på spørsmålet om å ha gjort følgende 
tidligere eller de siste 12mnd.  

• Tatt noe som var verdt mer enn 100 kroner 
fra en butikk eller kiosk uten å betale.  

• Kjøpt eller tatt imot noe du visste eller 
trodde var stjålet.	

Kjønn 	 Er du gutt eller jente? 	 Grov 
mobbing av 
andre	

Svart ja/nei på spørsmålet om å ha gjort følgende 
tidligere eller de siste 12mnd.  
Utsatt noen andre for grov mobbing.  	

Foreldre sin 
utdanning. 	

Hvor lang utdanning tror du 
foreldrene sine har? Sett ett 
kryss for mor og ett for far. 
Gradert svar på en seks punkt 
skala fra: Mindre enn 
ungdomsskole til Universitet 
eller høyskoleutdanning av 
høyere grad.   	

Selvmordsfor
søk	

Spørsmål: Har du noen gang forsøkt å ta livet ditt? 
Gradert svaer på en 3 punkt skala fra Nei aldri til Ja, 
flere ganger.	

HSCL sum 
skåre 	

13 spørsmål fra HSCL- 20. 	 Tidligere 
vold mot mor 
/ Tidligere 
vold mot Far. 	

Svaralternativ ja eller nei. Spørsmål: Har du sett eller 
hørt din Mor er blitt utsatt for noe av dette i hjemmet 
tidligere:   

• Hun er blitt skjelt ut.  
• Hun er blitt hånet eller ydmyket.  
• Hun er blitt truet med vold.  
• Hun er blitt dyttet eller ristet voldsomt.  
• Hun er blitt lugget eller kløpet.  
• Hun er blitt slått med flat hånd.  
• Hun er blitt slått med knyttneven.  
• Hun er blitt slått med en gjenstand.  
• Hun har fått bank/juling.  
• Hun har blitt utsatt for noe annet voldelig.    

PSTD- 
symptomer	

Svarene er gradert på en 5 
punkt skala fra: Aldri til 

Vold mot mor 
siste 12 mnd./ 

Svaralternativ ja eller nei. Spørsmål: Har du sett eller 
hørt din Mor er blitt utsatt for noe av dette i hjemmet 
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Sjeldnere.  
• Noen hendelser 

minner meg om vold 
eller overgrep. 

• Det dukker opp 
bilder eller 
forestillinger ol vold 
eller overgrep.  

• Jeg forsøker å unngå 
tanker eller følelser 
som minner om meg 
om vold eller 
overgrep.  

• Jeg forsøker å 
glemme vold eller 
overgrep.  

• Jeg unngår 
aktiviteter som 
minner meg om vold 
eller overgrep. 	

Vold mot far 
siste 12 mnd. 	

de siste 12mnd.  
• Hun er blitt skjelt ut.  
• Hun er blitt hånet eller ydmyket.  
• Hun er blitt truet med vold.  
• Hun er blitt dyttet eller ristet voldsomt.  
• Hun er blitt lugget eller kløpet.  
• Hun er blitt slått med flat hånd.  
• Hun er blitt slått med knyttneven.  
• Hun er blitt slått med en gjenstand.  
• Hun har fått bank/juling.  
• Hun har blitt utsatt for noe annet 

voldelig.   	

Er mor og far i 
jobb	

Krysset	av	på	en	av	følgende	
etter	spørsmålene:	
Er	faren	din	i	arbeid	nå	
Er	moren	din	i	arbeid	nå	

- Arbeidsledig	
- Hjemmeværende	
- Uføretrygdet	eller	

på	attføring	

Vold 
jevnaldrende 
tidligere  	

 
Spørsmål: Har du opplevd dette tidligere: Svar ja eller 
nei:  

• Jeg har blitt utsatt for grov mobbing av 
jevnaldrende.  

• Jeg har blitt utsatt for trusler om vold.  
• Jeg har blitt slått uten å få synlige merker.  
• Jeg har fått sår eller skader på grunn av vold 

uten at jeg trengte legebehandling.  
• Jeg har blitt skadet så sterkt av vold at jeg 

trengte legebehandling. 
Vold mot far 
tidligere /12mnd	

Svar alternativ ja eller nei. 
Spørsmål: Har du sett eller 
hørt din FAR er blitt utsatt for 
noe av dette i hjemmet 
tidligere?  

• Han er blitt 
skjelt ut.  

• Han er blitt 
hånet eller 
ydmyket.  

• Han er blitt 
truet med vold.  

• Han er blitt 
dyttet eller 
ristet voldsomt.  

• Han er blitt 
lugget eller 
kløpet.  

• Han er blitt 
slått med flat 
hånd.  

• Han er blitt 
slått med 
knyttneven.  

• Han er blitt 
slått med en 
gjenstand.  

Vold fra mor 
før 13 år /Vold 
fra far før 13	

Har din Mor gjort noe av det følgende når dere har 
kranglet før du fylte 13 år? Svaralternativ ja eller nei. 

• Skreket til deg.  

• Skjelt deg ut  

• Hånet eller ydmyket deg.  

• Kastet, slått eller sparket til noe.  

• Truet deg med vold.  

• Dyttet deg, eller ristet deg voldsomt.  

• Lugget eller kløpet deg.  

• Slått deg med flat hånd.  

• Slått deg med knyttneve.  

• Slått deg med en gjenstand.  

• Gitt deg bank/ juling.  

Gjort noe annet voldelig mot deg. 	
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• Han har fått 
bank/juling. 

Han har blitt utsatt for noe 
annet voldelig.   	

Skade av vold 
fra mor/far 	

Svaralternativ blir gradert på 
en 3 punkt skala fra aldri til 
Ja, flere ganger. Spørsmål: 
Har din MOR/FAR noen 
gang:  

• Brukt vold mot deg 
slik at du fikk 
synlige merker/ 
fysisk skader? 

• Brukt vold mot deg 
slik at du fikk 
smerter dagen etter? 

Brukt vold mot seg slik at du 
trengte legehjelp? 	

Alkoholbruk Svaralternativ ja/nei: Har du noen gang drukket så 
mye at du kjente deg tydelig beruset	

Barnevernkonta
kt 	

Svaralternativ ja/nei: Har du 
noen gang vært i kontakt med 
barneverntjenesten. 	

Begått 
uønsket 
seksuell 
handling av 
familie	

Spørsmål om den første uønskede hendelsen. Hvem 
var personen som gjorde dette mot deg? Krysset av 
for enten: Bror, Søster, Far, Mor, Bestefar, Bestemor 
eller en annen slektning. 	

Erting, plaging, 
seksuell 
trakassering fra 
andre sist år.	

Spørsmål: Har du opplevd 
dette de siste 12 mnd. 
Svaralternativ ja/nei. 

• Jeg har blitt ertet 
eller plaget av 
jevnaldrende.  

• Jeg har blitt utsatt 
for seksuell 
trakassering av 
jevnaldrende.  

	

Utsatt andre 
for seksuell 
trakassering	

Svart ja/nei på spørsmålet om å ha gjort følgende 
tidligere eller de siste 12mn : Utsatt noen andre for 
seksuell trakassering? 

Oppvekst hos en 
forelder 

Krysset av for en av følgende, 
etter spørsmålene: 

Hvem bor du sammen med 
nå? 

Hvis du i løpet av oppveksten 
din har hatt en annen 
bosituasjon, hvem har du bodd 
sammen med da?: 

- Bare mor (mor var 
alene) 

- Bare far (far var 
alene) 

Seksuell 
nettrakasserin
g 

Svart ja/nei på spørsmålet om å ha blitt utsatt for 
følgende tidligere eller de siste 12mnd:  

• Noen har spredd rykter eller skrevet ekle 
ting om deg på nettet 

• Andre har lagt ut bilder av kroppen din på 
nettet mot din vilje? 

Websex Svart ja/nei på spørsmålet om 
å ha blitt utsatt for følgende 

Fosterhjem Krysset av på følgende etter spørsmålene:  
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tidligere eller de siste 12mnd:  

• Har en person du 
først fikk kontakt 
med på internett 
forsøkt å overtale 
deg til å ha sex mot 
din vilje da dere 
møttes i 
virkeligheten? 

• Har en person du 
først fikk kontakt 
med på internett 
presset eller tvunget 
deg til sex da dere 
møttes i 
virkeligheten? 

• Har du noen gang 
fått penger eller 
gaver for å ha sex 
med en person du 
først fikk kontakt 
med på internett? 

Hvem bor du sammen med nå? 

Hvis du i løpet av oppveksten din har hatt en annen 
bosituasjon, hvem har du bodd sammen med da?: 

• Fosterhjem/fosterforeldre 

 


