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Hackett, S., Branigan, P. & Holmes, D. (2019), i Dialog om seksualitet. En håndbok fra samtaleverktøyet Play it right (2020)





Som et svar på dette…

• Nasjonalt kompetansenettverk (tverretatlig)

• Nasjonalt klinisk nettverk (BUP-ene)

• Regionale nettverk (tverretatlig)

• Konsultasjonsteam



Her kjører vi quiz – mentimeter?

• Hvor stor del av seksuelle krenkelser mot barn og unge blir utøvd av 

andre barn eller unge? (20% - 50% - 75%)

• Hvor stor andel barn og unge som har utøvd seksuelt 

krenkende handlinger er gutter? (50% - 70-75% - 90-95%)

• Hvor stor andel barn og unge som har utøvd seksuelt krenkende 

handlinger har en kognitiv funksjonsnedsettelse? (25% - 45% - 70%)

• Unge som benekter å ha utført grenseoverskridende seksuelle 

handlinger har høyere gjentagelsesrisiko? (Ja – Nei)



1 20 % av alle voldtekter og 20–50 % av alle seksuelle overgrep mot barn/ungdom er 

gjennomført av tenåringsgutter (Barbaree & Marshall, 2006; i Jensen et al., 2016)

2 Minst 25 % av de som utøver seksuelle overgrep i USA er under myndighetsalder 

(Finkelhor et al. 2009)

3 Mellom 1/5 og 1/3 av alle seksuelle overgrep mot barn utøves av andre barn. (Hackett, 

2014) 

4 Jenter utsatt for seksuelle overgrep frem til fylte 18 år, rapporterte i 41 % av tilfellene at 

overgrepene hadde en overgriper mellom 15 og 18 år (Mossige et al., 2007, s. 112)





Mye tyder på at «nei» er riktig svar



25 % av unge med SSA, har en samlet skåre under 70 på WISC. 

45 % unge utøvere har generelle eller spesifikke lærevansker.
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Opplevd siste år å bli befølt på en seksuell måte 
mot sin vilje
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«Mindreårige anmeldt for voldtekt i 2016», Politiet, KRIPOS, 2017, s.19



Når en ungdom utøver SSA mot en jevnaldrende:

Når en ungdom utøver SSA mot et barn mer enn 5 år yngre:

Tilpasset fra Anja Emilie Kruse, 2011



Når en ungdom utøver overgrep mot jevnaldrende:

Når en ungdom utøver overgrep mot en utsatt mer enn 5 år 
yngre:

Den utsatte er 
oftere en gutt (men 
de fleste utsatte er 

fortsatt jenter).

Overgrepet er ikke i 
like stor grad preget 
av grov fysisk vold 

eller utstrakt bruk av 
tvang.

Utøver er i større 
grad sosialt isolert, 
utsatt for mobbing 

og har dårlig 
selvbilde.

Utøver og utsatt er 
oftere i slekt.

Utøver har oftere 
begått overgrep mot 
flere enn en utsatt.

Tilpasset fra Anja Emilie Kruse, 2011
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Australsk verktøy som er oversatt til 
norsk

Oversatt av Birgit Hegge, 2011

Egnet for å vurdere ulike typer 
seksuell atferd hos barn og unge

Tilpasset ulike alderskategorier



Grønn seksualitet

• God og sunn seksuell atferd

• Voksne må støtte opp under; fremme positiv 
seksuell utvikling

• Aldersadekvat utforskning og nysgjerrighet

• Gjensidighet og samtykke

• Ingen maktforskjell (styrke, alder, status, 
kognitivt)

• Lek og moro



Gul seksualitet

•Bekymringsfull seksuell atferd

•Voksne må følge med

•Upassende i relasjon eller situasjon

•Preget av spontanitet; kan være vedvarende

•Målbevisst

•Usikker på gjensidighet (samtykke, 
maktforskjell)

•Den utsatte blir ukomfortabel men ikke 
redd



Rød seksualitet

•Grenseoverskridende eller skadelig 
seksuell atferd

•Krever umiddelbar reaksjon og handling 
fra voksne

• Ikke aldersadekvat

•Planlegging og hemmelighold

•Maktforskjell, manglende samtykke

•Den utsatte får negative reaksjoner

•Gjentakende eller økende i frekvens 

















Denne og flere filmer finner du på RVTS-Vest sin Youtube-kanal, 

https://www.youtube.com/user/rvtsvest 



•Sosiale media

•Film, bilder, tekst og videosamtaler

•Produksjon, oppbevaring og deling

•Bruk av porno

Seksuell atferd digitalt



Utviklingsmessig 
upassende bruk 

av pornografi

Eksponere andre 
barn for 

utviklingsmessig 
upassende 
pornografi

Deling av 
bilder/filmer. 

Bilder av seg selv 
eller andre. Med 

eller uten 
samtykke

Produsere, 
besitte eller 
distribuere 

dokumenterte 
overgrepsbilder 

av barn 

Digital seksuell 
grooming

Seksuell 
trakassering, 

seksuell 
utnyttelse og 

seksuell 
oppfordring

Seksuell 
utnyttelse av 

barn online og 
digitalt. 

Overtale, true, 
utpresse.

Digital seksuell atferd er skadelig for barnet og kan skade andre
Digital seksuell atferd vil sannsynlig direkte skade en annen

Fritt oversatt  fra NSPCC, Technology-Assisted Harmful Sexual Behaviour: Practice Guidance 2nd ed, Allotey og Swann.



Sende flørtende 
tekst

Sende flørtende 
bilder

Nysgjerrig på 
porno

Utviklingsmessig 
upassende bruk av 

pornografi

Eksponere andre 
barn for 
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upassende 
pornografi

Deling av 
bilder/filmer. 

Bilder av seg selv 
eller andre. Med 

eller uten 
samtykke

Produsere, besitte 
eller distribuere 
dokumenterte 

overgrepsbilder av 
barn 

Digital seksuell 
grooming

Seksuell 
trakassering, 

seksuell utnyttelse 
og seksuell 
oppfordring

Seksuell utnyttelse 
av barn online og 
digitalt. Overtale, 

true, utpresse.

Fritt oversatt og modifisert etter NSPCC, Technology-Assisted Harmful Sexual Behaviour: Practice Guidance 2nd ed, Allotey og Swann.





Grenseoverskridende 
seksuell atferd digitalt

• Sosial kompetanse

• Bedre psykisk helse

• Tryggere oppvekst

• Bedre relasjon til 
foreldre

• Responderer på 
voksenreaksjon

• Større grad av 
benektning og 
bagatellisering

Grenseoverskridende 
seksuell atferd digitalt OG 

offline

• I stor grad det samme 
som i kolonne til 
venstre, MEN med 
motsatt fortegn

«Children and young people who engage in technology-assisted harmful sexual behavior», NSPCC, 2017



46%



12 %



50 % - men tallene må nyanseres. Stor forskjell i alder og mellom kjønn. 

Se graf nedenfor.



Digital QUIZ!

• Hvor mange ungdommer har det siste året blitt spurt 
om å dele nakenbilde av seg selv? (26% - 46% - 86%)

• Hvor mange ungdommer har delt nakenbilde av seg 
selv det siste året? (12% - 28% - 46%)

• Hvor stor andel ungdommer 13-18 år har sett porno på 
nett? (20% - 50% - 70%)



Har sett porno på nett
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Hvor gammel var du første gang du så porno?
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Sist du så porno på nett, hvordan skjedde det?
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Tilgang på porno er lett

Porno brukes til å lære om sex

Porno inneholder krenkelser og 
vold

Det som skjer i porno er skuespill

Øker interesse for nakenbilder

Grensene tøyes

Yngre barn må beskyttes



Vær kjent med at barn 
oppsøker porno frivillig

Vær i forkant

Snakk om gruppepress

Snakk om vold i porno

Gi informasjon om 
seksualitet, kropp og grenser



Play it right

• Unge (12-25 år)

• Forebygge seksuelle overgrep

• Gjøre voksne tryggere i 
samtaler med unge om 
seksualitet

• Kunnskap om kropp og 
seksualitet

• Enkelt å ta i bruk



www.rvtsvest.no/professor, 2020 / www.professor.ca, 2020





Når grenseoverskridelse blir kjent

1 - Stopp atferden

2 - Ta vare på begge parter for å forebygge vansker senere

3 - Kontakt andre instanser

4 - Avhold samråd

5 – Lag trygghetsplaner

Nettside: www.seksuellatferd.no, 2021

http://www.seksuellatferd.no/


5 nøkkelkomponenter i oppfølgingen

Young people who display harmful sexual behaviors and their families: a qualitative systematic review of their experiences and professional interventions. Campbell et al. 2018.

Relasjon Familie Bred kontekst

Fokus på 
innrømmelse

Styrkefokus
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