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Indledning
Kan det virkelig passe? At kvinder begår vold og seksuelle overgreb mod børn? Ja, det passer – og
det sker oftere, end vi bryder os om at tænke på endsige tale om. Det er stadig tabu, og det har store
konsekvenser for børnene, når de bliver mødt af usikkerhed eller tavshed, fordi de voksne ikke rigtigt
tror på dem. Eller ikke ved, hvordan de skal håndtere en mistanke eller viden om, at en kvinde har
udøvet vold mod barnet – eller begået seksuelle overgreb.
Det primære formål med denne rapport er at tage ofrenes perspektiv, men også at skærpe blikket på
de kvinder der udøver vold og begår seksuelle overgreb mod børn.
Rapporten bygger på litteraturstudier og indsamling af viden fra interview med fagpersoner på
området foretaget i 2016-17. Desuden supplerer vi med den viden og de erfaringer, vi har samlet
gennem mange års arbejde med udsatte børn og deres familier, og sidst men ikke mindst den viden,
vi har fra arbejdet med håndtering af anmeldelser af børnepornografi, der indeholder billeder og film af
seksuelle overgreb på børn. Her ser vi materiale, hvor ikke kun mænd, men også kvinder begår vold
og seksuelle overgreb på børn. Vi kan således supplere den skriftlige viden og de personlige
fortællinger med det stærke udsagn, at vi ved, at vi ved – fordi vi også har set billeder af det.
Formålet er altså som nævnt at tage børnenes perspektiv og at skærpe fokus på kvinderne, som
krænker. Og så er det vores ønske at bryde tabuet og hjælpe såvel familiemedlemmer som
professionelle og borgere generelt til at turde gribe ind, når der er mistanke eller viden om, at børn
udsættes for vold eller seksuelle overgreb. Det er en udbredt (mis)forståelse i vores samfund, at det
primært er mænd, som er voldelige over for børn, og at kvinder hverken udsætter børn for vold eller
begår seksuelle overgreb mod børn. Men flere undersøgelser viser med al tydelighed, at sådan er
virkeligheden ikke. Kvinder står for cirka halvdelen af den fysiske vold mod børn, og de er involveret i
eller står selv for mindst 5 procent af de seksuelle overgreb mod børn. Det bliver vi nødt til at tale om.
Når denne rapport primært fokuserer på det kvindelige køn, er det ikke, fordi vi ønsker at bagatellisere
mænds andel i vold og seksuelle overgreb mod børn. Men omfanget af mænds vold og seksuelle
overgreb er allerede rigt dokumenteret og beskrevet i forskning og litteratur. Det, vi ikke ved så meget
om endnu, og som ikke er så velbeskrevet, det er kvinders vold og seksuelle overgreb mod børn.
Børn og unge, der fortæller, at de har været udsat for vold eller seksuelle overgreb fra en kvinde,
bliver stadig alt for ofte mødt med reaktionen: ”Nej, det kan da ikke passe!” Men det kan godt passe.
Desværre. Og ofrene har krav på lige så stor opmærksomhed og forståelse, hvis krænkeren er en
kvinde, som hvis det er en mand.
Viden er, sammen med evnen til at handle, det bedste våben i forebyggelse og tidlig indsats mod vold
og overgreb. I Red Barnet har vi derfor gennem mange år arbejdet med netop oplysning og
information om vold og seksuelle overgreb mod børn.
Rapporten har primært fokus på omfanget og typen af vold og seksuelle overgreb begået af kvinder.
Den beskæftiger sig ikke så meget med skadevirkninger for børnene. Det er rigt beskrevet i andre
sammenhænge, og der er som udgangspunkt ikke forskel på konsekvenser for børnene, uanset om
udøveren er mand eller kvinde. Der kan være forskelle i forhold til den følelsesmæssige relation
mellem offer og krænker. Ligeledes kan det have betydning, om ofret er dreng eller pige set i forhold
til, om krænkeren er mand eller kvinde. Disse forhold og andre faktorer er beskrevet andre steder i
psykologien og i traumatologien.
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I arbejdet med de to overordnede temaer vold og seksuelle overgreb er det blevet tydeligt, at
omfanget og forståelsen af kvinders andel og rolle er meget forskellige. Rapporten vil derfor behandle
de to temaer adskilt, men give nogle fælles perspektiveringer for begge temaer til slut.
I forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport har vi interviewet eller været i dialog med
Mandecentret i København, Dialog mod Vold, Klinik for Incestterapi, Børnehus Hovedstaden,
Danmarks Idrætsforbund, Københavns Politi, Danner og Sexologisk Klinik Region Hovedstaden. Vi
takker for deres interesse for temaerne og for den faglige sparring. Rapporten bygger desuden på
data fra litteratur, primært fra forskning i USA, men også de seneste undersøgelser foretaget blandt
børn og unge i Danmark.
Endelig er vi taknemmelige for, at Rådet for Offerfonden har bevilget penge til at gennemføre dette
projekt med fokus på kvinder, der begår vold og seksuelle overgreb. Projektet afsluttes med udgivelse
af denne faglige rapport, suppleret med et mere lettilgængeligt temahæfte samt en række oplæg på
temadage og fyraftensmøder, hvor vi formidler projektets indsamlede viden og data.

Kvinders vold mod børn
Myter og tabuer
I 1997 blev det forbudt for forældre at slå deres børn eller bruge andre former for vold i opdragelsen af
børn i Danmark. Revselsesretten blev afskaffet ved lov – med én stemmes flertal. Det var nu ikke
længere tilladt for forældre at bruge fysisk afstraffelse eller andre former for vold i opdragelsen af
børnene.
”Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke
udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling.”
Forældreansvarsloven § 2, stk. 2
I 2016, lige før 20-året for afskaffelse af revselsesretten, gennemførte både SFI (Det nationale
forskningscenter for velfærd, der nu ændres til VIVE Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for
Velfærd) og Børnerådet hver deres store spørgeskemaundersøgelse, som desværre gav et
nedslående billede af, hvor udbredt vold mod børn i familien stadig er.
Der lever i befolkningen stadig nogle forestillinger om, at vold mod og fysisk afstraffelse af børnene
først og fremmest er noget, som faderen i familien tager sig af: ”Du kan bare vente, til far kommer
hjem!” som moderen ofte truede med i tidligere tiders fortællinger og romaner. Det hænger muligvis
også sammen med forestillingen om, at det primært har været og fortsat er mænd, der står for den
voldsomme, grove og tyranniserende vold i familien. Det er også det billede, der tegner sig for de
kvinder, der søger tilflugt på kvindekrisecentre. Men ser vi nærmere på tallene i de store
repræsentative undersøgelser (SFI og Børnerådet), så tegner der sig et mere nuanceret billede. Mor
og far – eller den kvindelige og den mandlige omsorgsgiver – står lige, når det gælder den grove vold
mod børnene, som den er defineret i undersøgelserne. Ser vi på den mindre grove vold, hvor der ikke
indgår direkte slag eller spark, så er det oftere mor end far, der er udøver af volden.
Gennem de senere år er der gennemført adskillige kampagner, som sætter fokus på, at volden er
skadelig for parforholdet, familielivet og for børns trivsel og udvikling. Vold mod børn i hjemmet er dog
stadig behæftet med tabu, skyld og skam, både for udøveren og for ofret.
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Det er vores hypotese, at de børn, der udsættes for vold fra kvinder, møder mindre forståelse og
støtte fra omverdenen, fordi det altså stadig er den generelle antagelse i samfundet, at det er mænd
der er de voldelige, mens kvinder er de omsorgsfulde. Med henvisning til de nævnte undersøgelser og
interview med fagpersoner vil vi dokumentere, at kvinder generelt er lige så voldelige over for børn
som mænd, når det gælder den såkaldte ’hverdagsvold’ i familien.

Definition på vold
Vold kan defineres på mange forskellige måder, men centralt for begrebet er, at der er tale om en
magtanvendelse, som bliver brugt til at krænke og skræmme barnet. Med fokus på selve
voldshandlingen – og ikke voldsudøverens motiv for voldshandlingen eller konteksten, som volden
foregår i – fokuserer vi i denne del af rapporten på forekomsten af vold i to former: fysisk vold og
psykisk vold. Vold i forbindelse med seksuelle overgreb bliver behandlet særskilt i den anden del af
rapporten. Vi anvender Socialstyrelsens definition på vold:
”Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – kan krænke en anden persons integritet,
eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen.
Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden
kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider
endvidere samfundets love og normer.
Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om, at barnet udsættes for en adfærd,
som er ødelæggende for, eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Vold bringer
barnets udvikling og sundhed i fare” (Socialstyrelsen.dk).
I den kommenterede straffelov angives, at vold efter straffelovens § 244 kan antage mange former, for
eksempel at sparke, kaste med ting, holde hårdt fast, spytte, rive eller klippe hår af, nive i huden,
presse op mod en væg eller tage kvælertag. Det kan også godt være vold, selvom angrebet ikke har
medført smerte.
Med den fysiske vold vil der altid følge psykisk vold, fordi barnet lever med usikkerheden og
utrygheden om, hvornår og hvordan volden sker igen, og måske også en uforståenhed over, hvorfor
volden fandt sted i første omgang.
Psykisk vold kan godt forekomme uden, at der samtidig er fysisk vold. Selvom psykisk vold ikke
efterlader synlige ar, kan følgevirkningerne være mindst lige så alvorlige, som hvis barnet udsættes for
fysisk vold. Psykisk vold påvirker barnets udvikling og kan sætte dybe spor i barnets selvværd og
selvtillid og i tilliden til andre mennesker og skaber samtidig en grundlæggende utryghed i barnet.
Oplevelserne kan påvirke barnet helt op i voksenlivet. Psykisk vold kan for eksempel være:
•

At barnet skældes voldsomt ud eller bliver udsat for konstant kritik og nedladende udtalelser om
for eksempel sit udseende, sine følelser eller måde at være på.

•

At barnet i perioder bliver ignoreret, ydmyget eller latterliggjort eller på andre måder udsættes for
urimelige, svingende og uforudsigelige reaktioner.

•

At barnet får skylden for noget uden grund eller på en overdreven måde.

•

At barnet får trusler om at blive forladt eller straffet.

•

At barnet oplever at få ødelagt noget, som det er glad for, som straf, for eksempel et sovedyr eller
en computer. Alene truslen om, at tingene vil blive ødelagt, kan have samme effekt.
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•

At barnet overværer fysisk, psykisk eller seksuel vold mod en forælder eller andre.

•

At barnet bliver bedt om at tage stilling i forældrenes konflikt, eller at man som forælder konstant
taler dårligt om den anden forælder over for barnet.

•

At barnet forhindres i at have kontakt med vigtige personer, for eksempel bedsteforældre, venner
eller den anden forælder.
”Hun siger ’næste gang du gør det der, så er vi ikke venner længere. Så vil jeg ikke
tale til dig igen’. Det der med, når hun ikke vil tale til mig igen, det er rigtig
skræmmende.”
Dreng, 14 år, Børnerådets undersøgelse

Forekomsten af kvinders vold mod børn
Det er vanskeligt at opgøre det nøjagtige omfang af vold mod børn, hvilket blandt andet skyldes, at
vold er et tabubelagt emne, men også, at der generelt er store mørketal på området. Ikke alle tilfælde
af vold mod børn bliver opdaget, og der er i det hele taget stor risiko for underrapportering. Yngre børn
ved ikke, hvad der er rigtigt og forkert, når det drejer sig om vold. Måske har de ikke ord for det, der
sker, eller de tolker volden som reaktion på noget, de selv har gjort, selvom der reelt ikke er nogen
sammenhæng i det. Børn skal typisk have en vis alder, før de bliver bevidste om, at det, de bliver
udsat for, er forkert, ulovligt og skadeligt for dem. Det kan have betydning for, hvordan børn svarer,
når de bliver spurgt, om de har været udsat for vold. Nogle børn svarer benægtende, fordi de er blevet
truet til tavshed. Andre fordi de ikke tør fortælle, fordi de ikke kan overskue konsekvenserne af at
afsløre det, der foregår hjemme. Også selvom de svarer anonymt.
Der kan også ske underrapportering, når fx fagpersoner eller andre voksne omkring børnene ikke
griber ind over for vold og sørger for underretning til de sociale myndigheder eller til politiet. Eller hvis
de forhold, som barnet eller andre beskriver som vold, ikke bliver taget alvorligt eller anerkendt som
vold.
I de følgende afsnit ser vi på en række af de større og mere markante undersøgelser, hvor man har
spurgt børn og unge, om de har været udsat for vold i hjemmet. Vi indleder med et kort tilbageblik på
undersøgelsen fra 2008 og går mere i dybden med de nye undersøgelser fra 2016. Desuden
supplerer vi med udsagn fra interview med de fagpersoner, vi har interviewet ifm. dette projekt.
De forskellige undersøgelser har lidt forskellige definitioner på og afgrænsninger af, hvilke konkrete
handlinger der regnes med som vold. Det gælder både for den fysiske vold og den psykiske vold.
Generelt giver undersøgelserne dog et nogenlunde samstemmende billede af, hvor udbredt volden er,
også i forhold til kvinders andel, hvor dette fremgår af opgørelserne.
Unges Trivsel 2008
Statens Institut for Folkesundhed har i rapporten Unges Trivsel år 2008 spurgt til næsten 4.000 unges
oplevelser af forældrenes reaktioner ved skænderier. Besvarelserne er opgjort i tre kategorier:
1. Verbal vold (ikke-fysisk men psykisk vold); surhed, skældud, trusler, forældre der har smidt ting
2. Mildere fysisk vold; skubbet, rystet, trukket i håret, slået med flad hånd
3. Grov vold; slået med knytnæve, med genstand, sparket, truet med kniv eller andet våben eller
andet voldsomt.
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En større andel af pigerne end drengene har eller husker at have været udsat for mildere former for
reaktioner fra far og/eller mor såsom at blive skældt ud, rystet, truet med vold eller slået med flad hånd
inden for de seneste 12 måneder. Eksempelvis rapporterer 21 pct. af pigerne mod 12
pct. af drengene at være blevet skældt ud, hånet eller såret af deres mor, og tilsvarende knap 20
pct. af pigerne og 13 pct. af drengene af deres far.
Der er mindre kønsforskel i andelen, der angiver at have været udsat for undersøgelsens definition på
grovere vold. Inden for de seneste 12 måneder har 0,4 procent af både piger og drenge oplevet grov
vold fra mor, mens 0,3 procent af drengene og 0,2 procent af pigerne har oplevet grov vold fra far
(Helweg-Larsen 2009, side 127).
De unge har i højere grad været udsat for psykisk vold fra deres mor end fra deres far – det gælder
både drenge og piger. Mildere fysisk vold udøves lige meget af mor og far, men det går oftere ud over
pigerne.
Det er omtrent samme andel af de unge, der angiver at have været udsat for grov fysisk vold fra
henholdsvis mor og fra far, og det er en større andel af piger end drenge, der angiver at have været
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udsat herfor inden for de seneste 12 måneder. I alt angiver 0,7 procent af drengene og 1,6 procent af
pigerne, at de har været udsat for alle tre typer af vold fra deres mor i forbindelse med konflikter. I
forhold til far er det samme andel af drengene, nemlig 0,7 procent, men en lidt større andel af pigerne,
1,8 procent, der angiver at have oplevet alle tre kategorier. Se figur 10.2 og 10.3 fra rapporten
(Helweg-Larsen 2009, side 130).
I rapporten har man undersøgt, om børn af anden herkomst end dansk/vestlig i højere grad udsættes
for fysisk vold/afstraffelse i hjemmet, end børn af dansk/vestlig herkomst gør. Denne undersøgelse fra
2008 finder ikke, at der er markante forskelle, hverken i forhold til vold udøvet af mor eller af far
sammenlignet med etnisk danske familier (Helweg-Larsen 2009, side 131).
SFI rapport 2016
I SFI’s rapport fra 2016 om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge er der ligeledes blevet
spurgt til unges oplevelser af et bredt spektrum af fysisk og psykisk vold. 17 procent af de unge fra 8.
klasse svarer, at de har været udsat for en eller anden form for fysisk vold i hjemmet gennem det
seneste år (Oldrup 2016, side 11).
I undersøgelsen er der også spurgt til, hvem der har udøvet volden i familien. Det konstateres, at de
unge oplever lige ofte, at mor som far har udøvet vold inden for det seneste år. Her svarer 7 procent,
at kun mor har været voldelig, og 6 procent, at kun far har været voldelig. Fordelt på den unges køn er
9

der heller ingen signifikant forskel på, hvorvidt det er mor eller far, der udfører de voldelige handlinger i
hjemmet – det rapporten kalder ’hverdagsvold’ – mens mænd seks gange oftere end kvinder er
udøvere af den meget grove vold, der i denne rapport defineres som voldshandlinger, der senere har
ført til dom (Oldrup 2016, side 12 og 68).
I undersøgelsen spørger man også de unge, som har været udsat for vold inden for det seneste år,
om de har været udsat for vold tidligere, og 34 procent i denne gruppe svarer ja. I gruppen af unge,
som ikke havde været udsat for vold inden for det seneste år, svarer 6 procent, at de tidligere har
været udsat for vold. Der er i disse besvarelser heller ikke forskel på, om det er far eller mor, der
udøver vold, i forhold til, hvornår volden startede (Oldrup 2016, side 70f).
I samme undersøgelse bliver de unge spurgt om oplevelser af psykisk vold. I rapporten defineres det
som psykisk vold, når de unge fra mindst én forælder har været udsat for mindst to af de forskellige
negative reaktioner, der bliver spurgt til. Ud fra denne definition svarer 8 procent af de unge, at de har
været udsat for psykisk vold inden for det seneste år. Det er også undersøgt, om det er piger eller
drenge, der er mest udsat for psykisk vold, og om det er mor eller far, der udøver den. Pigerne
udsættes signifikant oftere (1,5 gange så hyppigt) end drengene for psykisk vold i hjemmet. Der ses
ingen forskel i, om det er moren eller faren, som udfører de nævnte former for psykisk vold (Oldrup
2016, side 76f).
Det er vigtigt at være opmærksom på, hvorledes psykisk vold defineres i de forskellige undersøgelser.
SFI gør klart, at der ikke findes en officiel definition af psykisk vold. De har derfor valgt at konstruere
deres egen definition. Her er det væsentligt at bemærke, at vold mellem forældre eller mod søskende
ikke er defineret som psykisk vold, men som fysisk vold (Oldrup 2016, side 34).
Desuden fremgår af SFI’s definition af psykisk vold, at der skal være tale om to eller flere typer af
psykisk vold, før det tæller med i opgørelsen. Disse forskelle i definitioner giver en betydelig skævhed i
tallene, når man sammenligner med andre undersøgelser.
SFI’s undersøgelse konkluderer, at unge med anden etnisk baggrund end dansk i højere grad er
udsat for den langvarige vold (hvilket vil sige gentagne situationer med vold inden for det seneste år).
Undersøgelsens data er dog spinkle på dette område, så det er ikke muligt at belyse kvinders andel
blandt familier med anden etnisk baggrund end dansk (Oldrup 2016, side 91 og 98).
”De slår nok, fordi de kommer fra et andet land, hvor det er lovligt at slå. Deres forældre
slog dem, derfor slår de mig. De kender ikke til noget andet.”
Pige, 13 år, til BørneTelefonen
Børnerådets rapport 2016
Børnerådet foretog i 2016 en landsdækkende repræsentativ undersøgelse blandt 4.039 skoleelever i
7. klasse med fokus på fysisk og psykisk vold i hjemmet. Undersøgelsens resultater blev analyseret
og offentliggjort i tre Børneindblik og et ekspertgruppe-hæfte. (Børneindblik 7/16, 8/16 og 2/17 samt
ekspertgruppe-hæftet og en pixirapport til børn og unge).
Undersøgelsen bestod af en spørgeskemaundersøgelse, hvor man spurgte ind til forekomsten af vold
mod børnene begået af de primære omsorgsgivere i barnets hjem (mor, far og disses samlevere).
Rapporten viser, at 21 procent af de adspurgte børns mødre mod 18 procent af deres fædre har udsat
børnene for mindre grov fysisk vold. Børnerådets definition af mindre grov fysisk vold omfatter skub,
niv, rusk og riven i håret. Børnene svarer, at det oftere er mor, som bruger det at nive (13 procent) i
forhold til far (8 procent).
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At nive er ikke med i SFI’s definition af vold. For at kunne sammenligne de to undersøgelser har
Børnerådet derfor også oplyst tallet for mindre grov fysisk vold, undtaget at nive. Det samlede tal her
er 23 procent.
I spørgeskemaundersøgelsen er der også spurgt om, hvem der udøver den grovere vold, her defineret
som slag med flad eller knyttet hånd, at blive slået med en genstand eller at blive sparket. I forhold til
denne type af vold er mor og far næsten lige voldsudøvende (henholdsvis 6,2 procent og 5,9 procent,
se figur 3 fra Børnerådets rapport nedenfor).

I forhold til børnenes køn er der forskel på, hvorvidt det er drenge eller piger, der udsættes for den
grove vold af mor. 7,3 procent af drengene og 5,1 procent af pigerne svarer, at de har været udsat for
grov vold begået af mor. Ved gentagne episoder med grov vold er det lige så ofte mor (2 procent) som
far (1,8 procent), der udøver volden.
Andre grove former for vold, som vi kender til for eksempel fra BørneTelefonen (at blive brændt med
cigaretter, at få lagt hånden på den varme kogeplade, at blive holdt ind under en iskold bruser), er der
ikke spurgt direkte til her.
I samme undersøgelse er de unge også blevet spurgt om oplevelser med psykisk vold i hjemmet. I
rapporten defineres det som psykisk vold, når den voksne ikke har talt til barnet i flere dage, når den
voksne har vist barnet, at barnet ikke er noget værd, når den voksne har truet barnet med at smide det
ud hjemmefra, når den voksne har truet barnet med noget voldsomt, samt at barnet har været vidne til
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vold mod forældre, stedforældre eller søskende fra voksne i hjemmet. Tallene viser, at flere børn har
været udsat for psykisk vold fra kvinder (mor eller fars partner) end fra mænd (far eller mors partner).
(Se figur 7 fra Børnerådets rapport nedenfor.)
Når det drejer sig om vold begået mod søskende (har set, hørt eller fået fortalt om volden) viser
besvarelserne, at flere børn erfarer, at far begår vold mod søskende, nemlig 5,8 procent, hvorimod
kun 3,3 procent har erfaret det samme fra mor.
I Børnerådets rapport belyses også det forhold, at børn ikke altid er i stand til at vurdere, hvad der er
vold, og hvad der ikke er. Børn, der har været udsat for fysisk vold i hjemmet, vurderer oftere end
andre børn, at det er tilladt for forældre at anvende vold eller trusler mod deres børn. Dette gælder
også, når det omhandler den psykiske vold, hvor børn og unge er usikre på, hvad der er rigtigt og
forkert. Nogle børn udtrykker, at de ikke ved, at psykisk vold er ulovligt (Børneindblik 8/16).
”Jeg føler ikke, jeg kan sove, for jeg er bange for, hvad de gør ved hinanden.”
Pige, 17 år, om vold mellem forældre, til BørneTelefonen
Tre grupper er særligt udsat for vold
Børnerådet har foretaget en dybere analyse af data fra den store undersøgelse. Formålet var at se på,
om nogle grupper af børn er mere udsat for vold end andre. Resultaterne fremgår af Børneindblik
2/17, som viser, at der er en større forekomst af vold i familier med alkohol- eller stofmisbrug, familier
med børn, der har en diagnose (ADHD, ADD, autisme, Aspergers syndrom, OCD eller Tourette), og i
familier med en anden etnisk, ikke-vestlig baggrund end dansk. Børnerådet har yderligere analyseret
tallene i forhold til at belyse, om der er en forskel på mødrenes andel i volden, når det handler om de
tre særligt udsatte grupper (Børneindblik 2/17-B). Også inden for disse tre familietyper viser
opgørelserne, at mødrene stort set lige så ofte som fædrene udøver volden over for børnene.
Andre undersøgelser
Når forældrene er voldelige mod hinanden, belaster det børnene psykisk. I flere undersøgelser
ligestilles det at være vidne til vold med, at børnene selv har været direkte udsat for psykisk vold.
Konsekvenserne for børnene er de samme med usikkerhed, utryghed og oplevet tillidsbrud. Men der
er ofte en kønsforskel i forhold til, hvordan den konkrete voldelige handling tolkes, afhængigt af om det
er en kvinde eller en mand, der begår volden, hvilket også har betydning for, hvordan børn opfatter
vold fra mødre og fædre. Børn, som oplever, at mor er den voldsudøvende i familien, kan blive usikre
på, hvordan de skal forstå og reagere på den vold, som ikke passer ind i den generelle
samfundsmæssige opfattelse af kvinders adfærd og rolle som beskyttere og omsorgsgivere. At være
udsat for vold er i forvejen tabuiseret og forbundet med skyld og skam. Børn, som har været udsat for
vold fra deres mor, kan risikere at blive mødt med særlig skepsis, når de endelig tager mod til sig og
begynder at fortælle om, hvad der foregår hjemme.
”Han tog i min arm og trak mig ned ad trappen fra 1. sal og ned i stuen (er det vold?).
Da jeg kom derned, holdt han hårdt fast om min arm og bad om hjælp fra min papmor.
Hun tog fat i og ruskede i mig og råbte ad mig (er det vold?)”
Pige, 14 år, i brev til Børns Vilkår
Partnervold og børnene
Rapporten ’Partnervold mod mænd i Danmark’ peger på en engelsk undersøgelse, hvor kun et fåtal af
mændene tolkede de hændelser med partnervold, de var udsat for, som kriminelle, selvom alle
hændelserne i juridisk forstand var kriminelle (Plauborg 2012, side 67).
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Statens Institut for Folkesundheds undersøgelse af kærestevold fra 2008 (Schütt 2008) peger på, at
de voldsudsatte mænd har mange af de samme følelser og oplevelser, som man fra tidligere studier
ved, at voldsudsatte kvinder har. Det drejer sig blandt andet om skamfølelser, tab af selvværd og
barrierer i forhold til at bryde ud af det voldelige forhold. Undersøgelsen viser samtidig, at der også er
kønsspecifikke oplevelser forbundet med at blive udsat for partnervold. Mændene oplever blandt
andet volden som en trussel mod deres maskulinitet. Til sidst peger undersøgelsen på, at mænd
oplever kønsspecifikke barrierer i forhold til at politianmelde volden og søge hjælp.
Rapporten ’Partnervold mod mænd i Danmark’ henviser desuden til et amerikansk studie baseret på
interviews med 12 heteroseksuelle mænd udsat for partnervold. Studiet viser, at mændenes fysiske
overlegenhed ikke var en afgørende faktor i forhold til at stoppe volden, fordi deres kvindelige partnere
var verbalt overlegne og havde det psykologiske overtag i parforholdet (Plauborg 2012, side 66f).
De nævnte rapporter har fokus på de voksne. Der er ikke opgjort tal for, hvor ofte der er børn til stede
som vidner til partnervolden. Vi må forvente, at de voksnes opfattelser og tolkninger af de voldelige
handlinger påvirker børnenes opfattelser og tolkninger.
SFI’s rapport fra 2016 nævner, at 4 procent af de adspurgte unge selv har været vidne til voldsomme
handlinger mellem forældrene, og 7 procent har oplevet vold mod søskende mindst én gang inden for
de seneste 12 måneder, 3 procent flere gange i samme periode. I disse besvarelser er der kun en
meget lille forskel på, om det er mor eller far, der udøver volden (Oldrup 2016, side 72f).
”Når vi ikke lyttede til min mor, fik min bror og jeg et iskoldt brusebad, så vi var bange
for badeværelset i flere år.”
Pige, 14 år, medlem af Børnerådets ekspertpanel
LOKK, Landsorganisationen af kvindekrisecentre, slår fast, at omkring 33.000 børn i Danmark lever i
familier, hvor der er vold. En del af børnene er selv blevet udsat for fysisk vold, mens andre har været
udsat for psykisk vold rettet direkte mod dem eller ved, at de har været vidne til vold mod deres
søskende eller mellem de voksne (lokk.dk).
Kvindekrisecentret Danner oplyser, at i stort set alle politianmeldte partnervoldssager, hvor den
voldsudsatte er en kvinde, er voldsudøveren en mand. Det er ikke overraskende, at voldsoffer og
udøver har forskelligt køn, da de fleste parforhold trods alt består af mand og kvinde. Men i 2 procent
af de politianmeldte partnervoldssager, hvor den voldsudsatte er en kvinde, er voldsudøveren også en
kvinde, og i 42 procent af de politianmeldte partnervoldssager, hvor den voldsudsatte er en mand, er
voldsudøveren en kvinde (Danner.dk).
Set fra børnenes perspektiv er det vigtigt i disse sager, at man ikke kun har fokus på voldsudøveren,
men også på, hvordan den voldsudsatte forælder selv praktiserer børneopdragelsen. Er vold og
trusler fx en gennemgående måde at løse konflikter på i familien fra begge forældres side, og præger
det så også den voldsudsattes opdragelse af barnet? Vi har allerede tidligere nævnt, at det er en
stærk psykisk belastning for børnene at være vidne til vold. Det er også en psykisk belastning for
barnet at leve med den usikkerhed, der følger af ikke at vide, om den fysiske vold næste gang rammer
barnet og ikke kun sker mellem de voksne.
Børnehusene
Siden 1. oktober 2013 har det været lovpligtigt for kommunerne at benytte et børnehus som led i den
børnefaglige undersøgelse, hvor der er mistanke – eller viden om – at et barn eller en ung fra 0 til og
med 17 år har været udsat for overgreb, og hvor det er relevant for kommunen at inddrage
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sygehusvæsenet eller politiet. Overgreb defineres her bredt som vold eller seksuelle overgreb.
Umiddelbart tolkes vold her kun som fysisk vold, ikke psykisk vold. Det kan hænge sammen med, at
kun fysisk vold er omfattet af straffelovens bestemmelser. Men såvel fysisk vold som psykisk vold er
omfattet af Servicelovens bestemmelser om underretning og mulighed for social indsats i familien.
Socialstyrelsen har udgivet årsstatistik for børnehusene for både 2015 og 2016. Der har været en
mindre stigning i antallet af sager fra 2015 til 2016, men fordelingen på sagstype er nogenlunde ens. I
det følgende gennemgås tallene for 2016.
En sag i børnehusene defineres som afsluttet, når børnehusenes indsats er færdiggjort. Sagen
fortsætter efterfølgende hos den relevante kommune, som har ansvaret for at iværksætte eventuelle
foranstaltninger i henhold til Serviceloven. Afhængig af sagens karakter kan der blive tale om et
retsligt forløb. De personer, der har eller formodes at have begået vold eller overgreb, betegnes i
disse afsluttede sager som ’mistænkte’, uanset hvordan det videre forløb bliver i sagerne. I 2016 var
der 1.516 mistænkte personer i de afsluttede børnehussager. Af disse var 69 procent mistænkte i
sager om vold mod børn samt yderligere 6 procent, hvor der var mistanke eller viden om både vold og
seksuelle overgreb. I 28 procent af børnehussagerne var en kvinde mistænkt for vold mod et barn, og
i næsten alle disse sager var kvinden barnets mor (Socialstyrelsen 2017, side 20).
Anden etnisk baggrund
Børnehusene registrerer ikke familiernes etniske baggrund. Fra interview med fagpersoner på
området ved vi, at i nogle børnehuse omhandler flertallet af voldssager familier med anden etnisk
baggrund end dansk. I mange af disse sager indgår social kontrol som en del af det samlede
voldsbillede både i forhold til fysisk og psykisk vold.
Af Børnerådets undersøgelse fremgår det, at den form for vold, de definerer som grov vold,
forekommer hyppigere hos indvandrere og efterkommere (både med vestlig og ikke-vestlig baggrund).
Hvor det gennemsnitlige tal for grov vold ligger på 6 procent for hele undersøgelsen, er tallene for
familier med anden etnisk baggrund end dansk i gennemsnit 10 procent. Også her er det generelt lige
så ofte mor som far, der udøver volden (Børneindblik 2/17-B).
BørneTelefonen
Børns Vilkår driver BørneTelefonen, hvor børn og unge henvender sig med alle tænkelige spørgsmål
og udfordringer i børne- og familieliv. En opgørelse over henvendelser i perioden 2012-15 viser, at
vold i hjemmet var den primære årsag til kontakt i ca. 3.500 tilfælde. Antallet er nogenlunde stabilt
over årene.
For de fleste samtaler på BørneTelefonen om fysisk vold gælder, at det er barnets far, der udøver vold
mod barnet. I 2015 gjaldt det for 54 procent af samtalerne, i 29 procent af samtalerne var det barnets
mor, der blev nævnt som udøver af fysisk vold. I samtaler, der har psykisk vold som den primære
henvendelsesårsag, var det oftest moren, som udøvede volden – nemlig i 43 procent af samtalerne,
hvor det var faren, der udøvede psykisk vold i 39 procent af samtalerne. Også her gælder det, at
psykisk vold kan stå alene, men at der altid også er psykisk vold, når der er fysisk vold. Aldersmæssigt
er der flest børn i alderen 6-9 år, som henvender sig om problemer med vold i familien (Børns Vilkår
2016).
BørneTelefonen fortæller, ligesom børnehusene, at kvinder i nogle tilfælde også står for den særligt
grove vold mod børn.
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Kvinders vold mod børn – faglige udfordringer
I forbindelse med denne rapport har vi talt med forskellige fagpersoner, der arbejder inden for
området. Dels på børneområdet og dels på voksenområdet. Vi har besøgt og talt med medarbejdere i
børnehuse, på Mandecentret i København, på kvindekrisecentre og indenfor behandlingstilbud til
voksne. Disse interview har givet os indsigt i en række faglige udfordringer og juridiske
problemstillinger, som det er værd at bemærke, og som kalder på en indsats for at få ændret.
Mandecentret i København kan beskrive, at mange af de mænd, der har været udsat for vold fra en
kvinde, bliver mødt med mistro fra politiets side, og nogle bliver endda frarådet at anmelde vold
begået af deres kvindelige partner/ægtefælle. Der bliver sat spørgsmålstegn ved de mandlige ofres
egen rolle i forhold til volden, og mændene bliver ofte mødt af en holdning om at ”Du må da selv have
gjort noget, som er endnu værre”.
Hvis/når mænd, der har været udsat for vold, går til læge eller kommer på skadestuen med deres
skader, kan de møde den samme mistro. De bliver ikke taget alvorligt, der bliver ikke taget billeder af
de fysiske skader som dokumentation til en eventuel senere sag. Desuden peger erfaringer fra
frivillige jurister hos Mandecentret på, at i sager, hvor kvinder indrømmer at have udøvet vold, får den
tilståelse ikke samme vægtning i sagen, som hvis mænd indrømmer at have udøvet vold mod en
kvinde.
”Nogle gange tager hun en plastic-pandekagevender og gennemtæver mig. Jeg har
fået flere ar. Jeg har overvejet at begå selvmord. Nogle gange, når jeg er alene
hjemme, søger jeg på de mest smertefri måder at dø på.”
Pige, 13 år, i brev til Børns Vilkår

Kønsdiskrimination i lovgivningen
Landet over findes der kvindekrisecentre, som tilbyder midlertidigt ophold til kvinder udsat for vold og
til deres eventuelle børn. Der er ingen tvivl om, at der er brug for sådanne centre og den hjælp og
beskyttelse, de tilbyder til kvinderne, som ofte har været udsat for særlig grov og farlig vold fra deres
samlever. Men der er alligevel en skævvridning i den lovgivning, der gælder på området. Mænd, der
er udsat for vold, kan også have brug for ophold på og hjælp fra et krisecenter til sig selv og til deres
eventuelle børn. Men de har ikke den samme adgang til hjælp.
Serviceloven definerer eksplicit at kvinder udsat for vold skal kunne tilbydes midlertidigt ophold efter
§109:
§ 109. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som
har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller
samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet
omsorg og støtte.
Fokus i lovgivningen er blevet udvidet til, at også børnene skal have særlig hjælp og støtte i disse
situationer, men altså kun, når de er med mor på krisecenter – ikke hvis de er med far på krisecenter. I
§109 stk. 8 præciseres dette tilbud:
Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde psykologbehandling til alle børn, som
ledsager moderen under dennes ophold i boformer efter denne bestemmelse.
Behandling skal have et omfang på mindst fire timer og op til ti timer afhængigt af
barnets behov. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at
tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal
iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.
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I de situationer, hvor en far har behov for midlertidigt ophold med sit barn (af samme grunde, som
nævnes i §109) kan det ikke ske i henhold til §109, men i stedet som et tilbud efter §110:
§ 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med
særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som
har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende
hjælp.
Ved ophold efter §110 har børnene ikke krav på psykologbehandling, og der er således indbygget en
kønsdiskrimination i loven, som direkte rammer barnet, hvis barnet på grund af vold eller andre kriser i
forældrenes samliv følger med faderen til et midlertidigt opholdssted, fx på Mandecentret. Her er der i
høj grad brug for, at loven bliver ændret, så der er lige vilkår for børnene, uanset om det er mor eller
far, der har eller tager ansvaret for deres beskyttelse og omsorg.
”Min mor har slået mig med køkkenredskaber. Jeg kan huske en aften, hvor jeg kom
sent hjem. Min far havde råbt ad mig og slået mig, og så hentede hun en saks og
sagde, at ‘nu gider jeg ikke det her mere, nu ender jeg mit liv og dit liv.”
Barn fra Børnerådets ekspertpanel

Fokus på tabuerne
I Danmark er der forskellige tilbud til de voldsramte familier, både udøvere og voldsramte.
I 2017 gav Satspuljeforliget en bevilling til en særlig koordineret indsats mod vold. Flere af de
institutioner, der arbejder med temaet, dannede et samarbejde gennem en ny enhed under titlen ’Lev
Uden Vold’. Samarbejdet skal stå for tilbud til voldsramte, blandt andet en national hotline, juridisk
rådgivning og forskellige former for støtte til at tackle hverdagen efter volden. Enheden skal også
fungere som videnscenter, der indsamler og formidler viden og erfaringer til bl.a. fagfolk, der arbejder
med vold i nære relationer. Det er også hensigten, at Lev Uden Vold skal være en stemme i den
offentlige debat og bidrage til, at vi får brudt de tabuer, der stadig findes i forhold til vold mod børn –
altså også det faktum, som denne rapport sætter fokus på, at også kvinder/mødre begår vold mod
børn. Det fremgår at kommissoriet, at Lev Uden Vold også skal give plads og rum til at diskutere
indsatsen for voldsudsatte mænd, kvaliteten på kvindekrisecentre og behandlingen af voldelige
familiemedlemmer og kærester, og hvordan vi forebygger vold i familien og nære relationer.
Som det fremgik af læserbrev og pressemeddelelse fra Socialministeren og Ligestillingsministeren i
forbindelse med oprettelse af den særlige enhed, så ”er der i samfundet et fokus på det tabu, som er
forbundet med voldsudsatte mænd. Det er vigtigt, at børnene bliver tænkt med i arbejdet med at bryde
tabuerne om, at vold forekommer i mange konstellationer”. (Socialministeriet 2017 & Jyllandsposten
2017).
I interviews med praktikere på behandlingsområdet stod det klart for os, at der fortsat er udfordringer
med at bryde den udbredte generalisering og polarisering, hvor manden på den ene side alene ses
som udøver af volden, og hvor kvinden på den anden side alene står som offer. Behandlerne,
psykologer, terapeuter og socialrådgivere, oplever, at det er vanskeligt at tale med kvinderne om
deres andel i den vold, der udøves i familien. Når de taler med kvinderne om deres ansvar, deres
handlinger og om det, de gør, som potentielt er med til at eskalere konflikter og udøve vold, så bliver
det opfattet som victim blaming. Kvinderne opfatter simpelthen sig selv mere som ofre end som
udøvere af vold, eller de forklarer og forsvarer deres egen adfærd med, at de blot reagerer på eller
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imod partnerens adfærd. Set i et børneperspektiv kan det betyde, at det også af den grund er svært
for børn at tale om mors vold mod dem, hvis mor selv og af andre kun defineres som offer.
Diskussioner blandt de voksne om, hvem der har ret, og hvem der startede voldsspiralen, er det, der
optager langt de fleste par, som kommer ind til samtaler. Børnene bliver glemt eller kommer i klemme i
de voksnes konflikt, fordi temaet retfærdighed og kampen om at få ret fylder det hele. Det kommer
dermed til at overskygge kærlighed, fællesskab, familie og samarbejde. Forældrene kommer
(ubevidst) til at betragte børnene som brikker i et skakspil, og de har ikke øje for, hvordan konflikterne
i høj grad er en psykisk belastning for børnene. Forældrene er meget ofte mest optaget af, hvem der
vinder sagen og får børnene. Ikke fordi de ønsker, at børnene skal være kastebold, men de er så
optaget af deres eget univers, at de ikke hverken ser eller forstår den pris, børnene betaler.
Igen set fra et børneperspektiv er forældrenes konflikthåndtering og selvforståelse i de voldelige
situationer med til at præge børnenes kønsopfattelser og kønsroller i forhold til, hvad vold er, både
fysisk og psykisk, og hvem der har ansvar for at eskalere eller nedtrappe konflikter i hjemmet.
Udfordringen er her at få øje på de familier, hvor den fysiske og/eller psykiske vold er blevet en
accepteret del af hverdagen. De familier, hvor man er nået til et ’sådan er det bare’, og hvor børnene
ikke ved, at det kan være anderledes, eller hvor de ’har lært at leve med’ vold som et vilkår. Her er der
brug for flere udenforstående, som tør gribe ind og afsløre volden og sikre hjælp til børnene og til hele
familien.
Underretningspligt
Som borgere og fagpersoner er vi alle forpligtet til at handle og gribe ind, når vi får mistanke eller
viden om, at børn bliver udsat for vold. Det fremgår af underretningspligten i Serviceloven. Hvis man
er bekymret for et barns eller en ungs trivsel og udvikling, skal man som udgangspunkt underrette
barnets eller den unges kommune om sin bekymring. Underretninger indsendes via kommunens
hjemmeside og håndteres af den kommunale forvaltning inden for 24 timer.

”Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre
opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under
forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette
kommunen”.
Underretningspligten Serviceloven § 154

Som fagperson har man en særlig skærpet underretningspligt, der går forud for tavshedspligten.
Fagpersoner, der er i tæt kontakt med børn og unge, er således særligt forpligtede til at underrette
kommunen om eventuelle bekymringer for et barn eller en ung. Der stilles ikke krav til, at fagpersonen
har et kendskab til barnets eller den unges forhold. Det er heller ikke et krav, at man med sikkerhed
ved, at barnet for eksempel udsættes for vold. Den skærpede underretningspligt betyder, at
fagpersonen har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn
eller en ung har behov for særlig støtte. Den skærpede underretningspligt er personlig. Det betyder, at
det kan medføre straf efter straffelovens bestemmelser, hvis man som fagperson ikke opfylder sin
underretningspligt.
Som udgangspunkt vil man altid tale med børnenes forældre, inden man sender en underretning til
kommunen, der handler om børnenes trivsel eller mangel på samme. Men ved mistanke om vold (eller
overgreb) i familien, og hvor mistanken er rettet mod forældrene som udøvere af volden, så må man
ikke informere forældrene om sin underretning. Vejledningen til Serviceloven punkt 77 er meget
17

tydelig her. Det er de sociale myndigheder, ofte i samarbejde med politiet, der tager kontakt til
forældrene i sådanne tilfælde. Læs mere om underretningspligten på Ankestyrelsens hjemmeside:
deldinbekymring.nu
FN’s verdensmål 2030
Også internationalt er der fokus på voldens skadelige virkning på børn. I september 2015 vedtog
verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs
udviklingsdagsorden med i alt 17 definerede verdensmål. Målene trådte i kraft januar 2016 og skal
frem til 2030 sætte dagsordenen for en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi
bor på. Målene er mange og meget omfattende. Relevant i forhold til temaet ’vold mod børn’ er mål
nummer 16.2, som forpligter alle regeringer til at ”sætte en stopper for mishandling, udnyttelse og
menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn” og gøre det, inden vi når til år 2030.
Den danske regering præsenterede i starten af 2017 en handlingsplan for Danmarks opfølgning på
verdensmålene. Danmark vil, som alle de andre lande, blive målt på ”andelen af 1-17-årige børn, der
har oplevet enhver form for fysisk straf og/eller psykisk aggressivitet fra deres omsorgsperson inden
for den seneste måned”. Den danske handlingsplan er dog ikke særlig ambitiøs i sin første
formulering. Den nævner på dette område kun, at der skal følges op på indsatsen i det videnscenter,
der nu er oprettet, og som bærer navnet Lev Uden Vold. I Red Barnet følger vi meget tæt op på
regeringens handlingsplan og på, om der faktisk sker en forandring i retning af mindre og ingen vold
mod børn.
FN’s børnekomité opfordrer også i sin rapport fra 2017 til, at Danmark skærper sin indsats med at
bekæmpe vold mod børn i hjemmet og bliver bedre til løbende at registrere problemets omfang
(Committee on the Rights of the Child 2017).

Karakteristika ved voldsudøvere
Det er ikke muligt at definere en bestemt type, der udøver vold. Voldsudøvere kommer fra alle
socialklasser, etniske baggrunde og geografiske områder. De er alle forskellige, volden er forskellig,
og hvert tilfælde kræver sin egen løsningsmodel og skal forstås ud fra de konkrete menneskers
præmisser. Dog viser forskningen, at der er visse familietyper, hvor volden er mere udbredt. SFI har i
deres rapport fra 2017 om ’Børn, der oplever vold i familien’ blandt andet undersøgt
familiekarakteristika ved voldsramte familier (Lyk-Jensen, Bøg & Lindberg, side 70). Her peger
rapporten på, at baggrundsfaktorer som anden etnicitet end dansk, lavere uddannelse, manglende
tilknytning til arbejdsmarkedet og domme for kriminalitet er med til at øge forekomsten af vold i
familien. Af SFI-rapportens tabel 4.4 nedenfor fremgår det, at det er de samme karakteristika, som
fremhæves både for mødre og fædre, der begår vold mod børn. Der ser således ikke ud til at være
behov for at udskille de kvindelige voldsudøveres baggrundsfaktorer.
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Desuden ved vi fra Børnerådets rapport (Børneindblik 2/17), at der i nogle familietyper er en større
forekomst af vold. Det drejer sig om familier med alkohol-/stofmisbrug, familier med børn, der har en
diagnose, og familier med anden etnisk, ikke-vestlig baggrund end dansk. Denne opgørelse siger dog
ikke noget direkte entydigt om de karaktertræk, man finder hos voldsudøvere. Men det giver os en
betydningsfuld viden om, at særlige omstændigheder kan være medvirkende faktorer til større
forekomst af vold mod børn.
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Sammenfatning og anbefalinger: kvinders vold mod børn
Det i øvrigt meget nødvendige og relevante fokus på mænd som voldsudøvere, der har været gennem
de seneste årtier, har haft den utilsigtede virkning, at kvinders brug af vold er blevet overset eller ikke
italesat. Det ligger i hvert fald umiddelbart mere lige for hos de fleste mennesker at tænke, at det er
far, der er den skyldige, når vi hører om vold mod børn i hjemmet. Det efterlader børnene i en slags
vakuum, med et unuanceret verdensbillede i forhold til mors og fars rolle og måde at være på,
herunder den kendsgerning, at nogle voksne – både mødre og fædre – kan udøve vold mod børn.
Med andre ord kan man sige, at børn og unge vokser op med de myter, forestillinger og
selvforståelser, de voksne repræsenterer.
Udfordringen i forhold til kvinders vold mod børn er, at vi som voksne, også som fagpersoner på
børneområdet, ikke er gode nok til at se det, hvis det sker, og reagere på det. I værste fald betyder
det, at volden ikke bliver stoppet, og at børnene ikke får den hjælp, de har brug for.
Bliver vi gjort delvist blinde af vore egne forestillinger om, hvad forældre gør mod deres børn, og hvem
af forældrene der udfører handlingerne? Udfordringen er især at få øje på de familier, hvor den fysiske
og/eller psykiske vold tilsyneladende er blevet en accepteret del af hverdagen i hjemmet.
Forældres uhensigtsmæssige konflikthåndtering og selvforståelse i de voldelige situationer, uanset om
volden direkte rammer børnene fysisk, eller om børnene er vidner til voksnes vold mod hinanden, er i
høj grad med til at præge børnenes kønsopfattelser og kønsroller i forhold til, hvad vold er, både fysisk
og psykisk, og hvem der har ansvar for eskalering eller nedtrapning af konflikter.
Fra samtaler med fagpersoner på børne- og familieområdet hører vi, at når børn reagerer på og
fortæller om, at de bliver udsat for uretfærdigheder, vold eller overgreb, så er det typisk, fordi de kan
genkende situationerne fra deres eget liv i undervisningsmaterialet i skolen, når de ser udsendelser
eller film i børneprogrammer, eller når de læser om det i en bog eller lignende.
Børn har brug for at kende deres rettigheder, de skal vide, hvad der er rigtigt og forkert. De har brug
for, at vi fortæller dem, at det for eksempel er forbudt for forældre at slå deres børn, at de har ret til at
vokse op i tryghed osv. Så derfor har børn brug for, at de i medier, undervisning og litteratur kan møde
eksempler på en hverdag, som ligner deres egen. Hverdagssituationer, de kan spejle sig i, og som de
kan hente viden fra. Det gælder også, når vi taler om film, bøger og andet materiale, der fx omhandler
familieliv og de problemer, der findes i familier. Her er der brug for at nuancere billedet, så det
afspejler virkeligheden. Det er ikke altid far, der udøver vold. Det kan også være mor. Ligesom
arbejdsløshed, alkoholmisbrug, psykisk sygdom, forskellige typer arbejde og så videre kan handle om
mor, lige så vel som det kan handle om far. Det er naturligvis altid en balancegang i forhold til, hvor
meget vi skal advare, bekymre eller skræmme børn om livets farligheder, eller hvorvidt vi skal lade
dem leve i barndommens uvidenhed og uskyld. Vi skal ikke male billedet sort. Men vi skal huske, at
der er mange børn, der lever i familier med vold, også vold begået af mor. De lever i det, derfor skal vi
også turde tale om det.
Det er også børnenes eget udsagn:
”Man kan jo ikke sige det til en voksen, hvis man ikke ved, at det er forkert.”
Dreng, fra Red Barnets materiale om børns rettigheder
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Kvinders seksuelle overgreb mod børn
Myter og tabuer
’Ingen penis – ingen skade?’ lød den provokerende titel på en artikel i en norsk psykologforenings
tidsskrift i 2011 (Haugland 2011). Forfatterne udfordrede den gængse forestilling om, at kvinder ikke
begår seksuelle overgreb, en forståelse båret af de traditionelle værdier og forventninger til kvinders
moder- og omsorgsrolle. Men også båret af det faktuelle forhold, at det i de fleste tilfælde er mænd,
som begår de seksuelle overgreb mod børn. Når man taler om pædofili eller beskyttelse af børn mod
seksuelle overgreb, så handler det som udgangspunkt om (enten implicit eller eksplicit), at børn skal
beskyttes mod mandlige krænkere. Hvad sker der så hos de ofre, som udsættes for seksuelle
overgreb begået af kvinder?
Seksuelle overgreb er forbundet med stærke følelser hos ofret af skyld og skam og af fortielse, måske
på grund af trusler. Disse følelser og reaktioner bliver yderligere forstærket hos ofret, når
overgrebspersonen er kvinde, ganske enkelt fordi det ikke passer ind i vores almene forståelse, at
også kvinder kan begå seksuelle overgreb. Ofret kan sidde tilbage med en stærkere tvivl: ’Var det
overhovedet et overgreb? For kvinder kan jo ikke gøre sådan noget?’
For de voksne omkring et offer, der har været udsat for et seksuelt overgreb fra en kvinde, kan den
samme tvivl og usikkerhed melde sig. Det afspejler sig i den måde, de møder ofrene på – i deres valg
af ord i samtalen og måske i hele deres reaktion over for det, barnet fortæller – at det var en kvinde,
der gjorde det. I værste fald kan det få ofret til at tvivle endnu mere på, om det var et overgreb eller ej.
Og om det overhovedet er okay at tale om det, der er sket, endsige at kunne forvente hjælp til at få det
stoppet. Det kan også betyde, at ofret ikke får den hjælp og støtte, der er behov for, og som ofrene har
krav på.

Definition af seksuelle overgreb
I denne rapport anvender vi Socialstyrelsens definition af seksuelle overgreb mod børn og unge
(Socialstyrelsen.dk), som her er opsat i punktform:


Den voksne udnytter et barns tillid.



Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet.



Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at
give samtykke til.



Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser eller et
udtryk for børn og unge, der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende
adfærd.



Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral.

Den danske straffelov beskriver en række strafbare seksuelle forhold og situationer med børn. De
relevante paragraffer i straffeloven omhandler alt fra blufærdighedskrænkelser til voldtægt og samleje.
Seksuelle overgreb, for eksempel i form af blufærdighedskrænkelse, indebærer ikke altid direkte fysisk
kontakt mellem krænker og offer. Der kan også for eksempel være tale om, at barnet tvinges til at se
på pornografisk materiale, at den voksne blotter sig over for barnet, fortæller om egne seksuelle
fantasier eller tvinger barnet til at se på seksuelle handlinger. Der kan også være tale om, at barnet
bliver fotograferet eller filmet i seksuelt udfordrende positurer, og med den ekstra krænkende
handling, at billeder og film derefter bliver offentliggjort og delt for eksempel på nettet. En seksuel
krænkelse, som i princippet aldrig stopper, fordi billederne fremover vil cirkulere på nettet.
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Samtidig bør man i denne sammenhæng, når man skal definere seksuelt krænkende handlinger, også
inkludere de voksne, som enten formidler kontakten til børnene eller skaber forudsætningerne for, at
andre kan udnytte børnene seksuelt (fx i prostitution) samt de voksne, som er vidende om eller
tilskuere til de seksuelle overgreb uden at gribe ind.
Som nævnt i indledningen er der betydeligt flere mænd end kvinder, der begår seksuelle overgreb på
børn. Samtidig viser en amerikansk rapport, at kvinder, der begår overgreb, oftere end mænd gør det
på egne børn eller børn i nærmeste slægt samt børn, de har en omsorgsopgave over for. Trods det
lever myter og misforståelser stadig. Tabuet om at også kvinder kan være seksuelle krænkere er
endnu ikke for alvor brudt. En pædofil kan altså også være en kvinde. Undersøgelser og
forskningsrapporter og anden litteratur, der handler om kvindelige krænkere, giver eksempler på
udbredte misforståede forestillinger. Her er blot nogle få:


Kvinder begår ikke seksuelle overgreb. De er blide og kærlige. Nogle gange udøver de måske en
misforstået moderlig kærlighed over for børn.



Kvinder kan ikke begå overgreb, for de har ingen penis.



De kvinder, som krænker, gør det kun, fordi en mand tvinger dem.



Kvinder udnytter kun drenge i teenagealderen.



Ofre, som påstår, at de har været ofre for en kvindelig krænker, fantaserer bare eller er forvirret
over krænkerens køn.



En kvinde, som forfører en teenagedreng eller -pige, begår ikke overgreb, der er blot tale om et
seksuelt forhold mellem to mennesker, som samtykker, også når det er mellem en mor og hendes
barn.



Ofre, som har været udsat for seksuelle overgreb fra kvinder, vil med sikkerhed ende med selv at
blive seksuelle krænkere.

Listen kan sagtens gøres længere, men pointen er, at vi som samfund åbenbart stadig har svært ved
at forlige os med, at kvinder kan gøre skade på børn på en seksuel måde.

Forekomsten af kvinders seksuelle overgreb mod børn
Vi ved, at kvinder begår seksuelle overgreb på børn, men der er en del usikkerhed om i hvilket
omfang. Videnskabelig litteratur og forskning på området er stadig meget begrænset. Blandt den
nyere nordiske faglitteratur finder vi en gruppe norske psykologer, som har gennemgået norsk og
international litteratur om holdninger til kvinders seksuelle overgreb. Som nævnt har de skrevet
teksten om ”Ingen penis – ingen skade?” (Haugland 2011). I Danmark har Nina Blond skrevet en
kandidatafhandling i psykologi om forekomsten af kvindelige krænkere (Blond, 2014). I disse og andre
tilsvarende udgivelser fremhæves det, at der er meget stor usikkerhed om omfanget af seksuelle
overgreb mod børn begået af kvinder, og omfanget i de forskellige undersøgelser svinger oftest
mellem at udgøre 1-24 procent af de samlede seksuelle overgreb mod børn. På baggrund af en større
litteraturgennemgang opsummerer Nina Blond i sin afhandling, at kvindelige krænkere gennemsnitlig
estimeres til at begå 5 procent af de samlede seksuelle overgreb mod børn (Blond 2014, side 27).
Danske undersøgelser
SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har i 2016 udgivet en rapport om vold og seksuelle
overgreb mod børn og unge i Danmark (Oldrup m.fl. 2016). En del af rapporten baserer sig på en
spørgeskemaundersøgelse blandt knap 2.000 elever i 8. klasse. I denne undersøgelse opdeles de
’uønskede seksuelle hændelser’ i tre kategorier: ’blottelser’, ’berøringer’ og ’samleje’. Af besvarelserne
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fremgår det, at blandt de piger, som havde været udsat for uønskede seksuelle hændelser i form af
blottelse, udgjorde kvindelige krænkere 8 procent. Tilsvarende var krænkeren en kvinde over for 32
procent af de drenge, som havde været udsat for blottelse. På grund af den lave forekomst af
krænkelser i de to øvrige kategorier ’seksuel berøring’ og ’samleje’ er det ikke muligt at udlede noget
på disse områder (Oldrup m.fl. 2016, side 120). Den lave forekomst skyldes ikke nødvendigvis, at
disse krænkelser ikke finder sted. Men på grund af det forholdsvis lille datagrundlag, kun 2.000 unge,
så bliver tallene så små, at det ikke er muligt at udlede konkret viden. I samme rapport nævnes det, at
der kun er ganske få kvinder, der dømmes for seksuelle overgreb mod børn. Statistisk er der 50
gange flere mænd end kvinder, der er blevet dømt (Oldrup m.fl. 2016, side 22). Det handler ikke
nødvendigvis om, at de overgreb, som kvinder begår, ikke har en karakter, der kan føre til dom – men
der anmeldes simpelthen så få overgreb begået af kvinder.
I rapporten Unges trivsel år 2008 er tallene baseret på en spørgeskemaundersøgelse med næsten
4.000 elever i 9. klasse. I denne fremgår det, at blandt de 34 drenge, der var udsat for seksuel kontakt
med en voksen, var der tale om en kvindelig krænker i 65 procent af tilfældene, og både mand og
kvinde i 6 procent, mens det hos de 137 piger, som var udsat for seksuel kontakt med en voksen, var
kvinder i 3 procent af tilfældene og både en mand og en kvinde hos mindre end 1 procent (HelwegLarsen 2009, side 111 ff.). Det er desværre ikke muligt at opdele disse ’uønskede seksuelle erfaringer’
i forhold til indholdet i krænkelsen (blottelse, berøring eller samleje) i forhold til krænkerens køn som
ved ovenstående rapport fra SFI.
Børnehuse
Siden 1. oktober 2013 har det været lovpligtigt for kommunerne at benytte et børnehus som led i den
børnefaglige undersøgelse, hvor der er mistanke – eller viden – om, at et barn eller en ung fra 0 til og
med 17 år har været udsat for overgreb. Henvisning til børnehusene forudsætter, at der er to instanser
involveret i sagen. Det vil sige både socialforvaltningen og enten sygehusvæsenet eller politiet. Som
udgangspunkt må man formode, at der (næsten) altid vil være politi involveret i sagen, fordi der er tale
om strafbare handlinger, som derfor lægger op til, at der sker anmeldelse til politiet. Det er i hvert fald
ønskeligt, at alle de børn, der udsættes for enten vold eller seksuelle overgreb, får adgang til den
ekspertise, der findes i børnehusene. Også når det gælder de sager, hvor en kvinde har eller
formodes at have begået seksuelt overgreb på et barn eller en ung.
I årsopgørelser fra børnehusene kan vi se, at der har været en mindre stigning i antallet af sager fra
2015 til 2016. Vi kan ikke se, hvad årsagen til stigningen er. Måske handler det om, at der sker flere
overgreb på børn. Måske er der bare flere sager, der kommer til offentlighedens kendskab – eller
måske handler det mest om, at det tager tid, før kommunerne får ny lovgivning og organisering
indarbejdet i de faste procedurer, og derfor ses en stigning i antal sager i børnehusene, men ikke
nødvendigvis i kommunerne.
I statistikkerne fra børnehusene opgør man antal sager og man ser på kønsfordeling hos de
’mistænkte’, altså hos de personer, som man formoder, har begået overgrebene. I alt har man opgjort
1.516 personer som ’mistænkte’. Når vi ser på kønsfordelingen, så finder vi, at 29 procent er kvinder,
mistænkt for at have begået vold og/eller seksuelle overgreb mod børn. De fleste af disse sager
handler alene om vold. Kun i 3 procent af sagerne, hvor den mistænkte er en kvinde, handler det om
seksuelle overgreb, mens man i 4 procent af sagerne formoder, at kvinden har begået såvel seksuelt
som voldeligt overgreb.
Blandt de 1.516 mistænkte er 471 mænd og kvinder mistænkt for at have begået seksuelt overgreb
(nogle også samtidig voldelige overgreb), og de 31 kvinder udgør dermed 6,5 procent af alle
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mistænkte for seksuelle overgreb i børnehusenes opgørelse (Socialstyrelsen 2017 side 20, se
diagram 7.2 nedenfor).

Tabellen viser, at voldelige overgreb i overvejende grad er begået af kvinder. Mænd tegner sig for
flertallet af de seksuelle overgreb. Men det fremgår dog tydeligt, at også kvinder registreres som
formodet krænker, både når der alene er tale om seksuelle overgreb, og når der er tale om både vold
og seksuelle overgreb.

Karakteristika ved kvinders seksuelle overgreb
Flere af de nævnte rapporter diskuterer, om kvinders seksuelle overgreb adskiller sig fra mænds
seksuelle overgreb. Der er generelt enighed om, at seksuelle krænkere ikke er en homogen gruppe.
Kvindelige krænkere er forskellige, lige så meget som mandlige krænkere er forskellige.
Nina Blond skriver, at flere undersøgelser påviser, at der ikke er signifikante forskelle mellem
karakteren af de overgreb, som mandlige og kvindelige krænkere udfører. Kvinders seksuelle
overgreb kan inkludere befamling, oralsex, masturbation på barnet, tvang af barnet til at masturbere
på kvinden, penetration af vagina eller anus med en finger eller et objekt, samt samleje, hvis offeret er
en dreng (Blond, 2014, side 32). Forskellen ift. de mandlige krænkere består altså mest i, at kvinden
ikke har en penis. Men det betyder ikke, at der ikke sker indtrængen i barnets krop.
Flere undersøgelser peger på, at kvindelige krænkere oftere end mænd begår overgrebene med
tilstedeværelse af en (mandlig) med-krænker. Andre undersøgelser fremhæver, at tilstedeværelsen af
en mandlig med-krænker kun i mindre omfang indebærer, at kvinden var blevet tvunget eller truet til at
udføre eller deltage i overgrebene. Som udgangspunkt er det altså kvindens egen motivation, der
fører til de seksuelle handlinger (Blond 2014, side 33. Haugland 2011, side 526).
Katria Williams har forsøgt at belyse omfanget af tilfælde, hvor kvinden begår overgreb alene, og de
tilfælde, hvor kvinder begår overgreb mod børn sammen med en eller flere krænkere af samme eller
modsatte køn. Tallene er baseret på rapporteringer i USA i perioden 1992 til 2011 og viser, at de
kvindelige krænkere var sammen med en mand (eller flere mænd) om overgrebet i cirka en tredjedel
af sagerne og sammen med en kvinde (eller flere kvinder) i næsten 6 procent af overgrebene. Tilbage
står, at kvinderne var alene om de seksuelle overgreb i 62 procent af sagerne. Opgørelsen siger ikke
noget om, hvorvidt kvinderne samarbejdede frivilligt eller blev tvunget i de tilfælde, hvor der var flere
krænkere (Williams 2015, side 244). Se tabel nedenfor.
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Alene- og gruppebaserede seksuelle overgreb.
Williams sammenligning af kvindelige og mandlige seksuelle krænkere

Alene krænker
Gruppe blandet køn
Gruppe samme køn
I alt

Antal
26.630
13.986
2.402
43.018

Kvindelige
Procent
61,9
32,5
5,6
100

Mandlige
Antal
681.641
13.986
77.491
773.118

Procent
88,2
1,8
10
100

Nogle undersøgelser peger på, at mange af kvindernes overgreb er rettet mod yngre børn, som de
forventes at have en omsorgsgivende rolle overfor, enten i familien eller som en del af deres arbejde.
Den tidligere nævnte undersøgelse fra USA (Mcleod, 2015) gør op, at når kvinder begår overgreb, så
er det oftere end hos mændene mod egne børn, børn i nærmeste familie og børn, de har direkte i
deres væretægt. I disse sager kan det være ekstra vanskeligt at afgøre, hvornår der er tale om
omsorg eller overgreb, fordi der er meget fysisk kontakt som en naturlig del af omsorgen for barnet. I
nogle tilfælde ser det ud til, at overgrebsrelationen får en stærk symbiotisk karakter, hvor krænkeren
ikke tillader barnet, drenge såvel som piger, at løsrive sig fra den voksne, altså fra mor den kvindelige
omsorgsgiver. (Blond 2014, side 34. Haugland 2011, side 526).
Seksuelle overgreb kan have forskellig karakter, fra berøring til gennemført samleje, fra det mere
subtile til det sadistiske. Uanset om krænkeren er mand eller kvinde, og uanset om ofret er dreng eller
pige. Den norske kriminolog Tone Bremnes (Bremnes 2009, side 59) henviser til den amerikanske
psykolog Christine Lawsons inddeling af kvinders overgreb mod drenge i fem kategorier (Lawson
1993 side 265). Bremnes argumenterer for, at denne inddeling kan anvendes uafhængigt af ofrets
køn.
Subtile overgreb
Handlinger, som opfylder den voksnes følelsesmæssige/seksuelle behov, men som kvinden ikke
nødvendigvis er bevidst om. Det kan f.eks. være handlinger i forbindelse med badning, vask eller ved
massage, som kan være påfaldende. Der er måske ikke tydeligt seksuelt indhold, men den
grænseoverskridende kontakt og berøring af barnet påvirker barnets følelsesmæssige udvikling.
Forførende overgreb
For eksempel ekshibitionistisk nøgenhed eller seksuel opførsel, fremvisning af porno, forførende
handlinger eller kommunikation.
Perverse overgreb
Denne kategori af overgreb har som mål at ydmyge eller symbolsk kastrere barnet. Drenge kan fx
blive tvunget til at bære kvindeklæder. Barnets seksuelle udvikling eller kønsorganer bliver kritiseret.
Åbenlyse overgreb
Samleje, befamling og forsøg på samleje. Befamling af kønsorganer og/eller bryster, oralsex,
seksualiserede kys og beføling samt penetrering med genstande i vagina eller anus.
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Sadistiske overgreb
For eksempel ved indføring af objekter i vagina eller anus eller at slå på eller skære i barnets
kønsorganer.
Kaufman m.fl. har sammenlignet 53 mænds og 53 kvinders måde at begå overgreb på børn. De
udvalgte personer havde begået overgreb mod et enkelt barn. Oversigten er oversat til dansk
nedenfor, og den viser, at der er flere ligheder end forskelle i de to køns måde at begå overgreb på,
og at forskellene primært kan henføres til de biologiske forskelle mellem mænd og kvinder (Kaufman
1995, side 325).

Typer af seksuelle krænkelser hos mandlige og kvindelige krænkere

(Tallene viser handlingernes forekomst i procent. Hver krænker kan have udført flere typer af
krænkelser)

Vaginalt samleje (hos krænker eller barn)
Analt samleje udført af krænker
Krænker kærtegnet barnets kønsorganer
Krænker kærtegnet barnets bryster
Krænker kærtegnet barnets anus
Barnet kærtegnet krænkers kønsorganer
Barnet kærtegnet krænkers bryster
Barnet haft oral kontakt med krænkers kønsorganer
Barnet haft oral kontakt med krænkers bryster
Krænker haft oral kontakt med barnets kønsorganer
Krænker haft oral kontakt med barnets bryster
Krop – kønsorgankontakt uden penetration
Brug af genstande

Kvindelig krænker

Mandlig krænker

4
0
62
4
11
8
4
4
4
19
6
21
23

6
21
51
4
13
13
0
23
0
23
0
25
4

Kaufman har i samme artikel også set på, om krænkeren giver andre krænkere adgang til barnet, fx
ved at tillade andre at begå overgreb på barnet, om der er anvendt tvang, pornografisk materiale, eller
om krænkeren har brugt bestikkelse for at få barnet til at indgå i seksuelle handlinger. De markante
forskelle er her, at mænd så at sige har holdt barnet for sig selv, mens 20 procent af kvinderne har
givet andre krænkere adgang til at begå overgreb mod det samme barn på andre tidspunkter.
Desuden har kvinderne tvunget barnet til at se på andres seksuelle aktiviteter. Til gengæld er det kun
mænd, som har benyttet bestikkelse af barnet i forbindelse med overgrebet.
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Udnyttende handlinger der er indgået i de seksuelle krænkelser 1
Kvindelig krænker
Tilladt andre voksne at udnytte barnet seksuelt
Brugt pornografisk materiale
Tvunget barnet til at se på seksuelle aktiviteter
Tvunget barnet til at deltage i seksuelle aktiviteter
Bestikkelse af barnet
Truet barnet

11
8
6
4
0
26

Mandlig krænker
0
4
0
2
11
34

Ofrenes opfattelse af de seksuelle overgreb
Ved de fleste overgreb kender krænker og offer hinanden. De seksuelle overgreb må derfor forstås
som handlinger, der indgår i den relation der eksisterer mellem et barn og en voksen, og hvor de
seksuelle handlinger, der udgør et overgreb på barnet, på sin vis indgår som en (infiltreret) del i de
daglige aktiviteter og samvær mellem barn og voksen.
Børn og unge, som udsættes for seksuelle overgreb i disse nære relationer, kan naturligt nok have
svært ved at vurdere, hvornår den handling, de udsættes for fra en voksen, er krænkende eller
grænseoverskridende. De vurderer det, der sker, ud fra forståelsen, at den voksne er ven/forælder og
omsorgsgiver og derfor må formodes at ville det bedste for barnet. Hvis handlingen gør ondt eller
opleves krænkende, så kan det mindre barn undres, men vil måske forsøge at forklare det ud fra egne
handlinger. ”Jeg må have gjort noget slemt, siden min mor/far/ven gør de her ting ved mig.”
Barnet har ikke forudsætninger for at forstå, hvor grænsen går mellem det naturlige og det unaturlige
– i hvert fald ikke ved de mere subtile overgreb eller de krænkelser, der sker for det lille barn i
puslesituationen. De større børn og teenagere har måske et sprog for det, men skal overvinde skyld
og skam og hele tabuet, før de kan afsløre det, der foregår. Hvis børnene vokser op med, at
grænserne er udviskede, eller at seksuelt grænseoverskridende handlinger nærmest er en del af
hverdagen, så har de brug for, at andre fortæller dem om, at de har ret til at vokse op uden at blive
udsat for seksuelle overgreb. De har brug for, at andre fortæller dem om, hvad der er naturligt og
unaturligt. Hvad der er rigtigt og forkert. Og selv med den viden kan det være svært for barnet at sige
fra og bede om hjælp til at få overgreb stoppet. Barnet kan sidde tilbage med oplevelsen, at ”hvis de
voksne, der skal passe på mig, gør det her – hvordan skal jeg så nogensinde kunne stole på andre
voksne? Hvem kan så hjælpe mig?”
I rapporten Unges Trivsel år 2008 påpeger forfatterne den diskrepans, der er mellem de
selvrapporterede uønskede seksuelle erfaringer og de unges egen vurdering af, om disse hændelser
kan betegnes som seksuelle overgreb. Altså om der er tale om krænkelser, der er omfattet af
straffelovens bestemmelser.
For drengenes vedkommende har 5 procent svaret bekræftende på, at de har været udsat for
uønskede seksuelle erfaringer, men kun 1 procent vurderer disse hændelser som overgreb.
Tilsvarende svarer 22 procent af pigerne ja til spørgsmålet om, om de har været udsat for uønskede
seksuelle erfaringer, mens kun 9 procent af pigerne vurderer disse hændelser som overgreb (HelwegLarsen 2009, side 13). Se figur på næste side.

Der er regnefejl i Kaufmans tabel, summen for kvinder bliver 55 og for mænd 51, men burde være 53 for begge
grupper.
1
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Teenagere som ofre
Seksuelle overgreb mellem voksne kvinder og drenge i teenagealderen udgør en særlig problematik.
Især den amerikanske forsker Gartner har beskæftiget sig med den samfundsmæssige forståelse af
seksuelle forhold mellem teenagedrenge og voksne kvinder. Gartner fremhæver, at drenge i høj grad
bliver opdraget til at tro, at drenge og mænd altid er og skal være villige til sex, når de får det tilbudt.
Derfor italesættes disse forhold som regel ikke som krænkelser, men som seksuel oplæring, hvor
drengene skal føle sig heldige og udvalgte, når de tilbydes/udsættes for seksuelle handlinger.
En konsekvens af denne opfattelse kan være, at drengene ikke forstår, at der faktisk er tale om et
overgreb. De manipuleres og narres til at tro, at de er særligt udvalgt. Det bliver derfor endnu en
barriere for at sige fra og for at få den hjælp, de har brug for til at få overgrebene stoppet, og til at få
det bearbejdet, som de har været udsat for (Cannon 2008, side 444 & Gartner 1999 kapitel 2).
Samme beskrivelse og konklusion kan man finde i rapporten ’Seksuel vold’ fra Statens Institut for
Folkesundhed, 2016. Her beskriver forfatteren, at drenges overvejelser om at anmelde et seksuelt
overgreb er påvirket af det kulturelle script om, at drenge forventes at udvise mere seksuelt initiativ
end piger, og nogle drenge derfor har følt sig presset til sex, som de ikke havde lyst til (Johansen 2016
side 25).

Karakteristika ved kvindelige krænkere
Kvindelige krænkere er som tidligere nævnt ikke en homogen gruppe. De er forskellige og individuelle
i deres adfærd. Flere forskere har forsøgt at inddele kvindelige krænkere i relevante typologier, ofte
med afsæt i de typologier, der også anvendes til beskrivelse af mandlige krænkere. Mathews,
Mathews & Speltz fremsatte i 1989 typologier, som dels indgår i og dels har påvirket senere modeller
til forståelse af, hvem de kvindelige krænkere er, og hvordan de agerer (Blond 2014, side 30;
Tsopelas m.fl. 2011). De inddeler kvinderne i tre overordnede typer:
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Lærerinde/elskerinde-krænkeren
Her er der typisk tale om overgreb mod drenge/unge mænd, hvor relationen ofte betegnes som en
kærlighedsrelation fra kvindens side, og hvor motivationen/begrundelsen for relationen for kvinden kan
bestå i, at kvinden ser sig selv som den, der skal sikre seksuel oplæring af drengen/den unge mand.
Den mandsdominerede krænker
Her finder vi de kvindelige krænkere, som oplever sig nødsaget eller tvunget til at begå de seksuelle
overgreb på barnet. Enten som passiv deltager (fx som den, der ser på, eller som filmer overgrebet)
eller som aktiv deltager, hvor de selv udfører hele/dele af det seksuelle overgreb. I nogle tilfælde
deltager kvinden kun i overgrebene, mens den mandlige krænker også er til stede. I andre tilfælde kan
kvinden fortsætte overgrebene alene.
Den prædisponerede krænker
Her finder vi de krænkere, hvis egen opvækst med vold, overgreb og andre former for omsorgssvigt
spiller en afgørende rolle for udvikling af den krænkende adfærd. Den prædisponerede krænker begår
oftest seksuelle overgreb alene og oftest mod egne børn.
”En 31-årig mor er blevet idømt 1 år og tre måneders fængsel for at have udnyttet sine
tre små børn seksuelt. Kvinden skal ud over fængselsdommen også indlægges på en
institution, hvor hun skal modtage sexologisk og psykologisk behandling i et halvt år,
samt være under Kriminalforsorgens tilsyn i to år.
Alle tre børn er under 10 år. Sagen mod kvinden omfatter også en 27-årig mand, der
blev idømt 10 måneders fængsel for at opfordre kvinden til overgrebene. Via smsbeskeder fik han hende til at sende børnepornografiske billeder af overgrebene.”
Metroxpress, maj 2013
Andre forskere anvender andre udtryk og opdelinger i typologisering af de kvindelige krænkere.
Herunder har vi samlet udvalgte eksempler, bearbejdet ud fra Blond og Tsopelas tekst (Blond, 2014
side 32 & Tsopelas 2011 side 125):
Typologier for kvindelige krænkere

Faller (1987)

Poly-incestuøs krænkere (mindst to krænkere og flere ofre)
Mødre, der krænker alene (som regel eget barn)
Psykotiske krænkere (impulsstyret)
Teenage-krænkere (fx babysittere, fokus på egen tilfredsstillelse)
Krænker uden forældremyndighed (fx overgreb ved samvær)

Mathews (1989)
Christiansen (2002)

Lærerinde/elskerinde (for at oplære barnet)
Den mandstvungne krænker (underlagt en mandlig krænker)
Den prædisponerede krænker (tidligere offer, evt. incestfamilie)
Ikke familiær babysitter/børnepasser (professionel relation)

Faller (1995)

Multikrænker (med-krænker) intrafamiliær
Solokrænker intrafamiliær
Multikrænker (medkrænker) ekstrafamiliær
Solokrænker ekstrafamilær
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Amerikanske forskere opererer med en underkategori blandt ’den mandstvungne krænker,
multikrænker eller medkrænker’, som de benævner ’den passive mor’. De beskriver, at disse
krænkere oftest er ældre end kvindelige krænkere generelt. Disse kvinder spiller ikke en aktiv rolle i
overgrebene, men kan fx overvære overgrebene, eller de tillader, at overgrebene finder sted, uden at
de griber ind. Forskerne diskuterer i deres artikel, hvorvidt disse kvinder bliver medregnet eller bør
medregnes i opgørelser over seksuelle krænkere. Mange gange regnes de ikke med, fordi de ikke
selv direkte har krænket børnene fysisk (Wijkman 2010, side 152).
Flere amerikanske undersøgelser har påvist, at der er en hyppig forekomst af tidlige traumer eller
belastende oplevelser i barndommen hos kvindelige krænkere. De viser blandt andet, at der er en
højere forekomst af belastende eller traumatiske barndomsoplevelser hos de kvindelige krænkere,
sammenlignet med kvinder i øvrigt, men også sammenlignet med gruppen af mandlige krænkere. En
af de undersøgelser, der henvises til, viser, at 69 procent af de 90 kvindelige krænkere i
undersøgelsen selv havde været udsat for seksuelle overgreb som børn. En hollandsk undersøgelse
med 111 kvindelige krænkere viser, at en tredjedel af kvinderne selv havde været udsat for seksuelle
overgreb i barndommen (Willis, Gwenda M. & Levenson, Jull S. 2016, side 357 & 361). Også i
Danmark har vi set konkrete eksempler på, at kvindelige krænkere ved afsløring og afhøring har
fortalt, at de selv har været udsat for seksuelle overgreb, vold og andre former for omsorgssvigt i
deres barndom.
Forskellige forskere har undersøgt, om psykopatologi eller andre personlighedstræk er særligt
fremtrædende hos kvindelige krænkere. Tsopelas henviser til forskellige undersøgelser, hvor én viser,
at mange kvindelige krænkere var karakteriseret ved at have problemer med impulskontrol. En anden
viser, at 50 procent af de kvindelige krænkere havde alkoholproblemer. En tredje undersøgelse, hvor
krænkerne arbejdede på dagpleje- og daginstitutionsområdet, viste, at kun 5 procent af dem, der
havde begået overgreb, havde problemer med alkohol eller stoffer. Blandt de yngre kvindelige
krænkere viste en undersøgelse, at 80 procent havde indlæringsvanskeligheder (Tsopelas 2011, side
124). Nina Blond konkluderer i sin afhandling, at de foreliggende undersøgelser ikke giver et
tilstrækkeligt grundlag til at konkludere noget sikkert (Blond 2014, side 49). Det er dog alligevel
interessante fund, der oplistes her, og som det vil være relevant at se nærmere på i ny forskning.
Både for at forstå mere om de kvinder, der begår seksuelle overgreb, men også – og især – for at
kunne målrette den forebyggende og tidlige indsats til opsporing af overgreb på børn.
Er kvindelige krænkere pædofile?
I medierne og i den offentlige debat bruges betegnelsen pædofil om alle de personer, og som
udgangspunkt mænd, der begår seksuelle overgreb mod børn. Det er dog ikke alle, der begår
seksuelle overgreb, der er pædofile. Det er heller ikke alle pædofile, der begår seksuelle overgreb.
Betegnelsen pædofil er en diagnose inden for psykiatrien. Det betyder, at der er en række kriterier, der
skal opfyldes, før man kan tale om, at en person er pædofil. Et af disse kriterier er, at den voksne skal
have seksuel præference for børn.
Både WHO’s sygdomsfortegnelse ICD-10 (International Classification of Diseases) og den
amerikanske DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) har diagnostiske
kategorier, der beskriver pædofile som mennesker, hvis seksuelle tanker og fantasier primært er rettet
mod børn, og at disse tanker og fantasier udgør en belastning eller et ubehag for den voksne i
hverdagen.
En person kan godt være pædofil uden at begå seksuelle overgreb mod børn, fordi diagnosen pædofil
forholder sig til personens seksuelle fantasier og lyster, og ikke hvorvidt disse udleves. Tilsvarende
kan en person begå seksuelle overgreb mod børn, altså være en seksuel krænker og begå pædofile
handlinger, uden at være pædofil, hvilket gælder for flertallet af de voksne, der begår seksuelle
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overgreb på børn. Sundhedsstyrelsen gjorde opmærksom på det i et svar til Folketingets retsudvalg
tilbage i 2004:
”Det er i imidlertid i denne forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at hovedparten af
seksuelle overgreb på børn er begået af mænd, som egentlig ville foretrække en seksualitet
med en voksen partner og således ikke i psykiatrisk terminologi ville kunne kaldes pædofile.”
(Sundhedsstyrelsen 2004).
Men hvordan forholder det sig med kvinder? Kan de være pædofile, og kan de også begå seksuelle
overgreb uden at være pædofile? Ja. Diagnosen pædofil er ikke knyttet til et bestemt køn. Både den
kliniske praksis og forskningen giver eksempler på, at kvinder også kan blive diagnosticeret som
pædofile.
Kvindelige krænkere og grooming
Begrebet grooming har stor betydning for forståelsen af de processer, der leder frem til og muliggør
seksuelle overgreb. Især i de mange situationer, hvor der ikke er anvendt åbenlys vold eller tvang, er
det vigtigt at forstå, hvordan den voksne over kort eller lang tid manipulerer barnet med det formål at
nå til at kunne begå seksuelt overgreb på barnet.
Begrebet grooming har fokus på den måde, hvorpå krænkeren opnår barnets og barnets omgivelsers
tillid for at opnå (uhindret) adgang til barnet. Krænkerens groomende adfærd kan være
manipulerende, forførende og subtil og være camoufleret i omsorgsfulde og venlige handlinger.
Formålet med grooming er, udover at vinde barnets tillid og rykke ved barnets opfattelser af egne
grænser, også at reducere risikoen for at blive opdaget. Desuden at reducere sandsynligheden for at
barnet bliver troet på af sine omgivelser, samt at manipulere med barnets og omgivelsernes opfattelse
af krænkeren og dennes motiver. Grooming er nærmere beskrevet i bogen ’Hvor slemt ka’ det være’,
Red Barnet 2015.
I forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport har det ikke været muligt at finde videnskabelige
artikler, som specifikt har fokuseret på at undersøge kvinders måde at udøve grooming på.
Vi har allerede nævnt, at kvinder oftest begår seksuelle overgreb på egne børn eller andre børn i
deres direkte varetægt. Den omsorgsrolle og den nære relation, som kvinden har over for barnet, kan
tale for, at kvinden kun i mindre grad har brug for den systematiske grooming for at manipulere barnet
ind i en tillidsrelation, hvor den seksuelle grænse kan overskrides. Samtidig kan der være grund til at
antage, at netop fordi kvinden allerede har den nære relation og den tætte omsorgsrolle, så er der
lettere adgang til at groome barnet. Vi kan ikke sige, at dette gælder alene for kvinder – der findes jo
også mænd, som har den tætte omsorgsrolle over for børn og dermed en lettere adgang til at
overskride grænsen og begå seksuelle overgreb. Her gælder, at kompleksiteten skal tages med i
betragtning. Der er mange faktorer, der spiller ind – mange barrierer, der skal brydes ned, før den
voksne kan begå seksuelt overgreb på et barn.

”Politiet har anholdt et par – en 39-årig mand og en 48-årig kvinde – efter en
anmeldelse om sexovergreb mod en i dag 12-årig pige. Fra pigen var fire år, har
hendes mor og stedfar forgrebet sig på den lille pige flere gange om ugen. Moren til
den lille pige er sigtet for at have befølt sin datter på brysterne og i et enkelt tilfælde på
numsen. Desuden er moren sigtet for at have udsat sin datter for andre seksuelle
forhold ved hjælp af sexlegetøj.”
Sjællandske Medier, marts 2017
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Kvindelige krænkere og internettet
De digitale medier og internettet spiller en stadig større rolle i seksuelle krænkelser af børn.
Muligheden for at optage, live streame, gemme og formidle billeder og film af de seksuelle overgreb
(børnepornografi) er vokset i takt med internettets udbredelse. Som generelt ved seksuelle overgreb
på børn er der fokus på, at de seksuelle krænkere for størstedelen er mænd, og der findes meget få
videnskabelige artikler, som beskæftiger sig med kvindelige krænkere, som benytter online
kommunikation til enten at få adgang til billedmateriale med seksuelle krænkelser af børn
(børnepornografi), eller hvor kvinden bruger onlinekommunikation (chat og webcam) til
blufærdighedskrænkelser over for børn eller til at aftale fysiske møder, hvor de seksuelle overgreb
efterfølgende finder sted.
Enkelte steder i litteraturen har vi fundet direkte henvisning til, at også kvinder bruger internettet til at
dele seksuelle tanker om børn og til at opsøge og dele billeder af overgreb på børn.
Forskerne Lambert og O’Halloran har analyseret indholdet i en hjemmeside, der henvendte sig til
kvindelige pædofile. I artiklen konkluderes det, at de kvinder, der benyttede hjemmesiden, brugte
internettet til at fortælle om deres seksuelle tanker og fantasier om børn, og at disse kvinder udviste
de samme karakteristika, som mænd med seksuelle interesser i børn (Lambert 2008).
De britiske forskere Martellozzo, Nehring og Taylor har i 2010 gennemgået britiske sager om
produktion af børnepornografi for at undersøge, hvor mange kvinder der var involveret. Blandt 100
sager, som hjælpeorganisationen NSPCC (National Society for the Protection of Cruelty to Children)
havde gennemgået, var der kun tale om en kvinde i en enkelt sag.
I en anden undersøgelse af 15 sager med kvindelige krænkere, som Metropolitan Police analyserede,
fandt de i to af sagerne, at kvinden havde brugt internettet til krænkelser og søgning efter mulige ofre.
I disse britiske sager havde kvinderne ikke handlet på egen hånd, men havde samarbejdet med en
mand (Martellozzo 2010, side 601 ff).
I tekster fra internationalt politisamarbejde har vi fundet to sager med mødre i Rumænien, som har
begået seksuelle overgreb på deres helt små børn med henblik på at tjene penge på optagelser af
overgrebene. Motivet her var økonomisk. Det var ikke, så vidt vi kan se, med udgangspunkt i
moderens egen seksualitet. Den ene mor forsvarede sine handlinger med, at hun ikke troede, det ville
skade pigen, når hun kun var 11 måneder gammel (Europol 2017 & Metro UK 2016).
I nordisk sammenhæng har det ved søgning været muligt at identificere nogle få sager, hvor kvinder
har beskæftiget sig med seksuelle overgreb på børn online. I en dansk sag fra 2001 blev en mand og
hans kvindelige samlever afsløret i at være deltagere i et internationalt online fællesskab, hvor
krænkerne begik seksuelle overgreb primært på egne børn. De distribuerede filmoptagelser og
billeder af overgrebene via internettet ud til fællesskabets medlemmer, nogle gange som livesendinger. Manden blev idømt fængselsstraf for at begå overgrebene og distribuere materialet, mens
samleveren ikke blev dømt (Operation Hamlet 2002).
I Sverige blev 23 kvinder dømt i en sag om børnepornografi i 2011. De fleste blev dømt for besiddelse
af billedmateriale. En af kvinderne blev også dømt for selv at have produceret billeder af seksuelle
overgreb på børn. Selvom kvinderne blev dømt for og måtte stå til ansvar for deres handlinger, så
mente retten, at det største ansvar lå hos den mand, som i første omgang kontaktede kvinderne og
gennem systematisk sexchat fik ledt dem ind på interessen for børnepornografien (Sveriges Radio
2011).
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I 2016 blev en svensk kvinde på 26 år dømt for i flere tilfælde med genstande at have penetreret et
barn på tre år, som hun var babysitter for, og samtidig filme overgrebet (Stoppa Pedofilerna 2016).
I Red Barnets arbejde med at bekæmpe billeder af seksuelle overgreb på børn, også kaldet
børnepornografi på nettet, har vi siden 2001 modtaget tæt på 80.000 anmeldelser af hjemmesider
eller andet materiale på nettet, som formodes at indeholde billeder eller film af seksuelle overgreb på
børn. På en del af dette materiale er det også muligt at se den person, der begår overgrebene på
barnet. I langt de fleste tilfælde er der tale om en mand, men blandt anmeldelserne ser vi også hver
måned billeder og film, hvor de seksuelle overgreb bliver begået af kvinder. Overgrebene bliver
begået på såvel drenge som piger og i forskellige aldersgrupper fra de helt små børn og babyer til de
større børn og teenagere.
Det svenske firma NetClean arbejder med at udvikle software, som kan hjælpe politi og
internetudbydere med at identificere billeder, der har børnepornografisk indhold. Billederne tildeles et
unikt id, et såkaldt hashtag (#-tag), som også gør det muligt at frasortere billeder fra søgeresultater fx
på google-søgninger.
I NetCleans årsrapport fra 2016 skriver de om et øget fokus på kvindelige krænkere (NetClean 2016).
De har interviewet en række politifolk, som arbejder med børnepornosager, og den respons de får er,
at kvindelige krænkere er sjældne, men at de findes. Næsten halvdelen af de adspurgte politifolk
svarer, at de i 2015 har arbejdet med sager, der involverede kvindelige krænkere, omend de kun
udgjorde en meget lille del af deres efterforskningssager. Der er også blevet spurgt til, om de oplever
en stigning i antallet af sager, hvor kvinder medvirker til seksuelle overgreb på børn. 20 procent giver
udtryk for, at de mener, der er sket en stigning, mens de øvrige enten ikke vil tage stilling eller ikke
mener, at der er sket en stigning. I flere af kommentarerne fremhæver politifolkene dog, at deres
øgede opmærksomhed på kvinder som krænkere også har ført til, at flere kvinder er blevet
identificeret og arresteret, og at denne større opmærksomhed kan være en forklaring på, at nogle
oplever en stigning.

Kvindelige krænkeres selvforståelse
I debatten om kvindelige krænkeres selvforståelse anlægger nogle forskere et kulturelt-historisk
perspektiv og peger på, at kvindefrigørelsen har haft betydning for stigningen i antallet af kvindelige
krænkere. Flere argumenterer for, at i takt med kvindernes forøgede liberale levevis og perspektiv
forandres deres rolle i samfundet og deres sociale adfærd. Især forekommer der oftere maskuline
træk, såsom aggression, blandt kvinder i dag. Altså at kvinders syn på dem selv har ændret sig i takt
med det forøgede ligestillingsperspektiv, og at kvinder derfor oftere ses at indtage positioner, der før
var forbeholdt mænd, herunder også på det seksualkriminelle område (Blanchette, K. & Brown, S. L.
2006, side 30).
Man kan også anlægge et helt andet perspektiv og se på, hvad der særligt karakteriserer krænkerens
mentaliseringsevne eller ’Theory of mind’. Med dette forstås den psykologiske eller mentale proces,
hvorigennem vi mennesker danner os forestillinger om andre menneskers tanker, følelser og motiver.
Fra spæd til voksen udvikler vi denne specifikke mentale funktion i det sociale samspil med andre.
Den amerikanske forsker Finkelhor (1984) har belyst, hvordan man gennem samtaler med seksuelle
krænkere kan få indsigt i en forvrænget opfattelse af samspillet mellem krænkeren selv og ofret, som
blandt andet skal tjene til at forklare krænkernes handlinger og minimere deres skyldfølelse over at
overtræde samfundets normer ved at gøre skade på børn.
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”En 42-årig mor er tiltalt for at have seksuelt udnyttet sine tre mindreårige sønner i
gennem flere år. Ifølge anklageskriftet har moderen blandt andet over en periode på fire
år fra 2002-2006 tvunget sin mellemste søn – som dengang var 8-12 år gammel – til at
beføle hende og tvunget ham til seksuelle udskejelser i hjemmet. Også kvindens 47årige mand, der er far til to af sønnerne og stedfar til den ene, er tiltalt for i årevis at
have forgrebet sig på de små drenge. En lærer har blandt andet fortalt, at drengene
somme tider tog sig på kønsdelene foran andre og spurgte en lærer, om han ville sutte
dem af. En af drengene sagde endvidere, at en mor, 'hende knepper man!' ”
Ekstrabladet, januar 2010

Gannon m.fl. har i en artikel fra 2012 forsøgt at sammenligne mandlige og kvindelige krænkeres
selvforståelse og opfattelse af de seksuelt krænkende handlinger, de har indgået i (Gannon 2012,
214ff). Gruppen af respondenter er relativt lille og ikke repræsentativ. Alligevel mener de at kunne
udlede nogle grundlæggende tendenser af undersøgelsen og peger på, at der både er ligheder og
forskelle på mænd og kvinder, der begår seksuelle overgreb på børn.
En farlig verden
Mange mandlige krænkere opfatter verden som et farligt eller truende sted, hvor voksne (og nogle
gange børn) er egoistiske og utroværdige. Den seksuelle udnyttelse af børn forstås derfor som en
mulighed for at opnå en gengældelse. Eller børnene opfattes som mindre udfordrende eller farlige at
være sammen med end voksne partnere. Krænkerne forventer derfor, at de lettere kan gennemføre
de seksuelle handlinger med et barn. Blandt de kvindelige krænkere kunne oplevelsen af, at verden
var farlig, genfindes, men den var meget mere specifikt orienteret mod, at mænd/hankøn var farlige.
Ukontrollerbarhed
Blandt mandlige krænkere kan der være en forståelse af, at verden grundlæggende er ukontrollerbar.
Det indebærer, at mændene ikke mener, at de har kontrol over deres seksuelt krænkende adfærd,
koblet med en forståelse af, at de ikke kan gøres ansvarlige for deres handlinger, når de f.eks. har
været påvirket af alkohol, narkotika, stærke følelser eller indskydelser. Blandt de kvindelige krænkere
var der en tendens til, at de opfattede sig selv som svage og dependente personer. Der er især tre
grunde til, at kvinderne oplevede mangel på kontrol:
1. Manglende kontrol på grund af alkohol eller narkotika.
2. Manglende mulighed for at styre eller kontrollere ofret.
3. Manglende mulighed for kontrol, fordi de var underlagt den mandlige medkrænker.
Børn som seksuelle væsener
Blandt mandlige krænkere er der ofte en grundlæggende forståelse af, at alle børn har en seksualitet,
der er lig med de voksnes, og at børnene derfor har et ønske om at indgå i seksuelle forhold med
voksne. Blandt mandlige krænkere er der desuden en udbredt tendens til at tolke mange af børnenes
handlinger som invitationer til sex.
Blandt de kvindelige krænkere var denne opfattelse af børnene ikke lige så almen. De havde dog i
højere grad en forståelse af, at netop deres ofre var mere modne eller seksuelt udviklede end andre
børn, og de var overbeviste om, at ofrene nød den seksuelle kontakt eller direkte inviterede til den.
Graden af skade
Mandlige krænkere har ofte en opfattelse af, at den seksuelle kontakt med børn slet ikke eller kun i
mild grad er belastende eller skadelig for ofret. Hos de kvindelige krænkere var der en udbredt
opfattelse af, at deres seksuelle kontakt med børnene var mindre skadelig, end hvis mænd gjorde det
samme. Da en stor del af de kvindelige krænkere i denne undersøgelse havde begået overgreb
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sammen med mænd, støttede denne gruppe af kvinder sig i høj grad til mandens forklaring om, at
overgrebene ikke gjorde skade.
Retten til at gøre det
Mange mandlige krænkere har den selvforståelse, at de i sagens natur er andre mennesker overlegne
(måske især kvinder og børn), og derfor er i deres fulde ret til at få deres ønsker og behov opfyldt,
ligegyldigt på hvilken måde det sker. Blandt de kvindelige krænkere var der ikke samme selvopfattelse
af overlegenhed. Især de kvinder, som havde begået overgreb under indflydelse af en mand,
retfærdiggjorde mandens ret til at udføre overgrebene.

Faglige udfordringer når kvinder begår seksuelle overgreb mod børn
Der ses imidlertid nogle faglige udfordringer for de fagprofessionelle, der arbejder med sager, hvor det
er kvinder, der har begået seksuelle overgreb mod børn. Blandt andet har forskellige forskere
undersøgt, om professionelle (socialrådgivere, politibetjente, psykologer, psykiatere m.fl.) har en
forskellig opfattelse af alvoren i et seksuelt overgreb, afhængigt af om krænkeren er mand eller
kvinde. Kvinders seksuelle overgreb vurderes som alvorlige både af mandlige og kvindelige
professionelle. Men der er alligevel generelt en tendens til, at sager med kvindelige krænkere får en
mere lempelig behandling, når de skal iværksætte undersøgelser eller indsatser (Hetherton 1998, Kite
2004 & Mellor 2010). Forskerne advarer om, at dette kan føre til, at ofre for kvinders seksuelle
overgreb bliver taget mindre alvorligt, hvilket også kan have betydning for ofrenes selvforståelse, og
for hvilken hjælp de får.
I vores dialog med fagpersoner, som arbejder fagligt med seksuelle overgreb mod børn, har vi fået
bekræftet denne bekymring om, at kvinders seksuelle overgreb og krænkelser af børn risikerer at blive
overset eller bagatelliseret, fordi seksuelle overgreb traditionelt bliver forbundet med en mandlig
krænker.
Seksuelle overgreb i daginstitutioner
I Danmark har debatten om seksuelle overgreb mod børn i daginstitutioner taget udgangspunkt i den
unuancerede forestilling om, at det er mænd, der udgør en fare for børnene. For eksempel har
forskningsgruppen Paradox set på, hvordan der mange steder på daginstitutionsområdet er udviklet
særlige retningslinjer for mandlige medarbejdere, med det formål at sikre, at der ikke sker seksuelle
overgreb i daginstitutioner (Paradox 2013). Her er formålet helt tydeligt et ønske om at beskytte både
mændene og børnene. Det nævnes adskillige gange i de adspurgte institutioner, at de mandlige
pædagoger selv har efterspurgt retningslinjer. I nogle institutioner er det endvidere kun mænd, der
ikke må være alene med børnene i givne situationer. Kvinderne må gerne (Paradox 2013, side 21f).
Hvis man samtidig ser på, hvordan kønsfordeling er på daginstitutionsområdet, så udgør mændene for
BUPL’s medlemmers vedkommende under 7 procent af arbejdsstyrken. Hvis vi sætter det i relation til,
at internationale undersøgelser viser, at kvinder udgør mindst 5 procent af de seksuelle krænkere, så
er der statistisk set næsten lige så stor risiko for, at det er en kvinde som en mand, der begår
seksuelle overgreb i daginstitutioner.
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BUPL'S MEDLEMMER FORDELT PÅ KØN OG TYPE ARBEJDSPLADS I 2015
Institutionstype

Kvinder

Mænd

I alt

Mænds andel i %

Vuggestuer

1.350

37

1.387

2,67%

Børnehaver

7.583

542

8.125

6,67%

15.349

1.122

16.471

6,81%

Integrerede institutioner

Voksne mænd med senfølger efter seksuelle overgreb – begået af kvinder
Jette og Lone Lyager har i en lang årrække arbejdet specielt med mænd udsat for seksuelle overgreb
i barndommen. I 2005 udgav de bogen ’At bestige bjerge. Gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd’.
Dengang havde én ud af fire i deres mandegruppe været udsat for seksuelle overgreb fra en kvinde.
Lyager & Lyager estimerer i 2016, at forholdet nu nærmere er tre ud af syv i deres mandegrupper,
som har været udsat for overgreb fra en kvinde. Stigningen i søgningen til deres gruppe kan have
sammenhæng med en større viden og accept af, at drenges seksuelle erfaringer med kvinder kan
være traumatiserende. Krænkeren kan være en mor, en anden omsorgsperson, moster, mors
veninde, yngre kvinder, babysittere og lign. Det er samtidig deres indtryk fra praksis, at konstellationen
med overgreb fra mor til datter forekommer sjældnere.
Sammenblandning af seksualitet og omsorg
I vores samtaler med behandlere på området beskrives det ofte, at det typisk handler om, at
seksualitet og omsorg bliver blandet sammen, når kvinder begår seksuelle overgreb. Det kan være
situationer, hvor kvinden er i en krise og har brug for omsorg. For at få dette behov opfyldt vender hun
sig mod barnet og bruger det som et erstatningsobjekt.
Der er også en tendens i retning af, at de kvindelige krænkere bliver yngre. Kendetegnende for mange
af de yngre kvindelige krænkere i teenagealderen er tilsyneladende et behov for at ydmyge ofret. De
er, i modsætning til den typiske kvindelige krænker, ikke kærlighedssøgende. De søger snarere at
latterliggøre deres ofre.
Inden for sport og idræt har der i de senere år været eksempler på, at kvindelige trænere udnytter
deres position til at indlede seksuelle forhold til de børn (13-14 år), som de træner (både piger og
drenge). Ud fra de få kendte eksempler tegner der sig et billede af kvinder, som er enlige og socialt
isolerede, og som vier deres liv til sportsklubben og kontakten med børnene. Det er dog ikke entydigt.
Der kan også være tale om kvinder, som har en position og udnytter denne til at få adgang til børnene.
Det ser vi bl.a. i eksemplet med danselæreren, der blev dømt for seksuelle krænkelser af flere piger.
”En kvindelig underviser på en danseskole er blevet dømt for at have forgrebet sig
seksuelt på fire piger. Og pigernes ønske om succes på skolen blev ifølge
anklagemyndigheden brugt som en form for pres mod pigerne. En pige blev gennem
fem år flere gange misbrugt af kvinden. Pigen var blot 12 år, da overgrebene begyndte,
lyder det i anklageskriftet. Pigen boede hos den tiltalte, og i knap tre år var kvinden
kommunalt ansat som plejemor for pigen. En anden pige var også kun 12 år, da hun
blev udsat for overgreb fra danselærereren. Overgrebene foregik i kvindens hjem og på
danseskolen. Kvinden er desuden anklaget for at have taget billeder og video af
overgrebene mod pigen.
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En tredje pige blev som 15-årig også udsat for seksuelle overgreb fra danselæreren.
Fem gange skal det være sket, og som i de øvrige tilfælde har kvinden angiveligt brugt
pigens ønske om at avancere på danseskolen som en form for pres. Også en fjerde
pige har været offer for danselærerindens påståede overgreb. Det foregik i
begyndelsen af 2016, da pigen var 15-16 år gammel”.
TV2 Nyhederne, september 2017
Inden for det socialpædagogiske område har der i de seneste år været flere sager, hvor voksne
kvindelige medarbejdere har indledt seksuelle forhold til unge drenge, som de havde et pædagogisk
ansvar for. Sagen med forfatteren Yahya Hassan er måske mest omtalt, men vi kender til flere
eksempler. Senest i 2016, hvor to kvindelige medarbejdere på 52 og 35 år på Asylcenter Tullebølle
blev sigtet, men ikke dømt, for seksuelle overgreb mod drenge, som de havde et pædagogisk ansvar
for.
Netop denne type sager er der meget delte holdninger til i den offentlige debat, fordi det, som nævnt
tidligere i denne rapport, er en udbredt antagelse, at drengene har været heldige at få en seksuel
oplevelse, og det derfor ikke er et overgreb.
Straffeloven er meget klar på dette område, fordi det aldrig kan blive et ligeværdigt forhold, når den
voksne har et pædagogisk ansvar og magt i forhold til børn og unge. I de sager, hvor det er en
mandlig pædagog, som har haft et seksuelt forhold til en ung pige, er der som regel ikke tvivl om at
fordømme forholdet og lægge ansvaret hos den voksne. Grundlæggende er der ikke forskel på
hændelsen. Der er tale om en krænkelse, et seksuelt overgreb, når den voksne udnytter
tillidsrelationen og sin position til at udnytte barnet eller den unge til seksuelle handlinger.

”En gift 29-årig kvindelig pædagog og mor til to dyrkede ofte sex med to anbragte
drenge på 16 og 17 år. Kvinden erkendte, at hun adskillige gange havde haft sex med
drengene på institutionen, i et sommerhus og i kvindens private hjem.”
BT, oktober 2012

Sammenfatning og anbefalinger: Kvinders seksuelle overgreb mod børn
Vi har således dokumentation fra såvel dansk statistik som fra danske og udenlandske undersøgelser,
der viser samstemmende, at også kvinder begår seksuelle overgreb. Som nævnt kan der være
usikkerhed om omfanget, idet undersøgelserne viser meget store udsving i de tal, der kan opgøres.
Det taler for, at der er brug for mere forskning på området. Samtidig minder det os om, at der også her
må være tale om meget store mørketal. Tabuiseringen i sig selv bidrager uden tvivl til, at disse
overgreb ikke rapporteres til sociale myndigheder eller anmeldes til politiet. Myter og misforståelser
kan også være årsag til, at børnene ikke selv fortæller. Og voksnes antagelser om, at ’det kan da ikke
passe’, at kvinder gør det, kan betyde, at børnene ikke bliver hørt.
Måske bliver spørgsmålene heller ikke stillet rigtigt, så børnene faktisk får en mulighed for at fortælle.
Disse barrierer knytter sig sikkert til tabuet og til myterne. Også myten om, at det vel ikke kan gøre lige
så meget skade på et barn, hvis det er en kvinde, der begår overgrebet, som hvis det var en mand.
Men det gør skade. Der er ikke noget, der taler for, at traumet er mindre, eller at konsekvenserne på
kort og lang sigt er anderledes i barnets liv, afhængig af om det er en kvinde eller en mand, der begår
overgreb.
Det i øvrigt meget nødvendige og relevante fokus på mænd som seksuelle krænkere, der har været
gennem de seneste årtier, har haft den utilsigtede virkning, at kvinder som seksuelle krænkere er
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blevet overset eller ikke italesat. Det ligger mere lige for hos de fleste mennesker at tænke, at det altid
er far, der er den skyldige, når vi hører om seksuelle overgreb mod børn i hjemmet, men det udelukker
ikke, at det i nogle tilfælde kan være moderen, eller at moderen har gjort det muligt og set gennem
fingre med at det skete.
Udfordringen i forhold til kvinders seksuelle overgreb mod børn er, at vi som voksne, også som
fagpersoner på børneområdet, ikke er gode nok til at se det, hvis det sker, og reagere på det. I værste
fald betyder det, at de seksuelle krænkelser ikke bliver stoppet, og at børnene ikke får den hjælp, de
har brug for.
Fra samtaler med fagpersoner på børne- og familieområdet hører vi, at når børn reagerer på og
fortæller om, at de bliver udsat for uretfærdigheder, vold eller overgreb, så er det typisk, fordi de kan
genkende situationerne fra deres eget liv i undervisningsmaterialer i skolen, når de ser udsendelser
eller film i børneprogrammer, eller når de læser om det i en bog eller lignende.
Børn har brug for at kende deres rettigheder – de skal vide, hvad der er rigtigt og forkert. De har brug
for, at vi fortæller dem, at det for eksempel er forbudt for forældre at være kærester med deres børn,
eller hvordan det nu kan udtrykkes i børnehøjde. Så derfor har børn brug for, at de i medier,
undervisning og litteratur kan møde eksempler på en hverdag, som ligner deres egen.
Hverdagssituationer, de kan spejle sig i, og som de kan hente viden fra. Det gælder også, når vi taler
om film, bøger og andet materiale, der for eksempel omhandler relationerne mellem børn og voksne.
Det er naturligvis altid en balancegang, i forhold til hvor meget vi skal advare, bekymre eller skræmme
børn om livets farligheder, eller hvorvidt vi skal lade dem leve i barndommens uvidenhed og uskyld. Vi
skal ikke male billedet sort. Men vi skal huske, at der er mange børn, der lever i familier med seksuelle
overgreb, og i nogle af dem er det en kvinde, der er krænkeren. De lever i det, og derfor skal vi også
turde tale om det.

Afslutning og perspektivering
Formålet med denne rapport har været at stille skarpt på den kendsgerning, at også kvinder begår
vold og seksuelle overgreb mod børn, drenge såvel som piger. Det er ikke ny viden – men det er nyt,
at den viden nu er samlet i en lettilgængelig kort rapport og i et tilhørende letlæseligt faghæfte.
Hvis vi skal aflive myter, tabuer eller fejlagtige opfattelser i samfundet, bliver vi nødt til at informere,
formidle viden og debattere om emnernes rette indhold og proportioner. Viden er, som nævnt i
indledningen, det bedste våben, når vi skal opdage, hjælpe og støtte udsatte og svigtede børn.
Når vi har valgt fokus på kvinderne, så er det ikke for at bagatellisere mænds vold og overgreb på
børn. Det ved vi allerede rigtig meget om, det er vel beskrevet i mange undersøgelser, rapporter og
bøger. Vores ærinde er at bryde tabuet og aflive myterne om kvinders vold og overgreb på børn. Og vi
gør det i et børnerettigheds-perspektiv. Børn har ret til at vokse op i tryghed – uden vold og overgreb.
Og de har ret til at få den hjælp, de har brug for. Uanset hvem den voksne er, som har krænket
barnet.
Kvinder står for cirka halvdelen af den fysiske og psykiske vold mod børn. Kvinder begår også
seksuelle overgreb på børn, omend i langt mindre omfang end mændene. Mindre omfang betyder
ikke, at det er mindre alvorligt. Tværtimod. Konsekvenserne for børnene er de samme. Og med den
ekstra belastning, at det formentlig kræver mere mod at fortælle, når det er mor eller en anden kvinde,
der har begået overgrebene. Fordi det stadig er tabuiseret, og fordi det på sin egen måde bryder med
den generelle forestilling om, at en kvinde da ikke kan begå et seksuelt overgreb. ’Ingen penis – ingen
skade’ er titlen på en af de artikler, vi referer til i rapporten.
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Børnenes egne udsagn i flere undersøgelser viser, at også kvinder gør det. Forskningsartikler fra flere
lande bekræfter, at kvinder gør det. Og de beskriver, hvordan kvinder, der begår seksuelle overgreb
oftere gør det på deres egne børn eller børn i deres umiddelbare nærhed og omsorg. Måske er det
her, vi ser den største barriere for at gribe ind, endsige få øje på overgrebene. Mor ammer det lille
barn. Langsomt rykkes grænserne fra at amme til at berøre til at lade barnet røre ved til at tvinge
barnet til at røre ved – mor, på en seksuelt grænseoverskridende måde. Blot for at nævne ét af
utallige eksempler på, hvordan bevægelsen kan ske fra det normale til det underlige til det direkte
krænkende til overgrebet, som både er skadeligt for barnet og forbudt i straffelovens forstand.
Vi har også set eksempler på, at kvinder også begår seksuelle overgreb på børn, de har ansvar for,
for eksempel i idræts- og fritidslivet. Senest en danselærer, som nu er kendt skyldig i overgreb på flere
piger, der gik til dans hos hende, og som besøgte hende privat – fordi grænserne blev flydende, og de
blev udnyttet. Pigerne blev manipuleret med gennem en længere grooming-proces. Man fristes
næsten til at sige, at det skete ’lige efter bogen’, og vi kan undres over, at det kunne ske. Men det er
præcist det, grooming kan. Det kan sløre virkeligheden og flytte grænser gradvist, næsten umærkeligt
– indtil døren er åben til at begå overgrebet. Og ofrene sidder tilbage med skyld og skam og tror, at de
selv var skyld i det, der skete. De sagde jo ikke nej. De gik jo ikke fra det. Men sådan er det ikke. Det
ved vi godt. Det er aldrig børnenes skyld – det er altid den voksnes ansvar.
Børn, der udsættes for vold og seksuelle overgreb – og måske endda vokser op med det som et vilkår
i deres barndom – bliver ramt på både krop og sind. De bliver såret og lever med konsekvenserne på
den korte bane og på den lange bane, nogle af dem resten af deres liv. Det gælder uanset, om det er
mor eller far, mand eller kvinde, der udøver krænkelsen. Også af den grund er det vigtigt, at vi giver
børnene plads til at tale. Den plads får de, når vi spørger – og børn svarer på det, vi spørger dem om.
Derfor skal vi også turde spørge, om krænkeren er mor/kvinde – og ikke kun antage, at det
selvfølgelig er far/mand.
Vold og seksuelle overgreb er ikke længere tabu i det offentlige rum. Vi læser om det i avisen og hører
om det i nyhederne på tv. Det er ikke forbudt at tale om. Det er heller ikke som sådan et tabu i det
socialfaglige, lægefaglige eller politimæssige arbejde med børn og unge. Alligevel har vi de seneste år
mødt mange fagpersoner i praksis, som fortæller, at det er svært at tale om. Det er ikke forbudt, det er
ikke tabu – men det er stadig svært at håndtere, når det kommer tæt på os.
Måske er vi blændet af vores egne forestillinger om, hvad kvinder kan gøre og ikke gøre mod egne og
andres børn? Det synes i hvert fald at være svært for alt for mange voksne at tage det alvorligt og
sætte ind over for de situationer og sammenhænge, hvor der potentielt kan ske seksuelle
grænseoverskridende handlinger begået af kvinder over for børn. Det er i hvert fald tankevækkende,
at hvis den samme handling blev udført i en lignende situation, men begået af en mand, så ville det
straks blive opfattet som mistænkeligt.
Det er også tankevækkende, at den danske lovgivning stadig på nogle områder skelner mellem mødre
og fædre. Børn, som er med mor på krisecenter har adgang til psykologhjælp. Børn med far på
krisecenter har ikke samme ret. Mænd på krisecenter har i det hele taget ikke samme adgang til hjælp
som kvinder.
Hvis vi skal tage børnene alvorligt og sikre dem den hjælp, de har brug for, når de har været udsat for
vold eller seksuelle overgreb begået af mor/kvinde, så skal de have lige adgang til hjælpen – også
hvis det er far, der har barnet i sin varetægt.
Og så er der brug for langt større fokus på forebyggelse og tidlig indsats. Rapporten viser, at
mødre/kvinder oftere begår overgreb mod yngre børn end mændene. Og oftere er det egne børn eller
børn, de har direkte omsorg for. Det kalder på tidligere indsats hjemme i hjemmet. Børn skal ikke
vente på hjælp, til de kommer i skole og selv kan svare for sig. Her har fagpersoner på alle områder et
større ansvar for at gribe ind meget tidligere.
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Samfundsmæssigt har kvinders rolle, identitet og selvopfattelse ændret sig gennem de senere år,
blandt andet gennem fokus på mere ligestilling, også på det seksuelle område. Hvorvidt det har
betydning for, om flere eller færre kvinder begår seksuelle overgreb nu end tidligere, kan vi ikke sige
noget om med sikkerhed. Men vi ved, at børn har brug for, at de i medier, undervisning og litteratur
kan møde eksempler på en hverdag, som ligner deres egen. Især hvis disse børns hverdag
indeholder seksuelle overgreb, hvad enten disse bliver begået af en mand eller en kvinde. Børnene
har også brug for, at for eksempel undervisningsmaterialer, børnebøger og andre materialer målrettet
børn viser et mere nuanceret og rigtigt billede af virkeligheden. Det er ikke kun mænd, men også
kvinder, der udøver vold og begår seksuelle overgreb. Og børn har ret til hjælp og beskyttelse mod
den, der gør dem ondt – uanset om det er mor eller far.
Det er som nævnt altid en balancegang, hvor meget vi skal advare, bekymre eller skræmme børn om
livets farligheder, eller hvorvidt vi skal lade dem leve i barndommens uvidenhed og uskyld. Men børn
har brug for at kende deres rettigheder, de skal vide, hvad der er rigtigt og forkert – og de skal vide,
hvor de kan få hjælp, når de oplever eller udsættes for noget, der gør dem ondt. Det er vores ansvar
som voksne at give børn den viden. Det er vores ansvar at passe på dem.
Vi håber, at vi med denne rapport og med faghæftet har bidraget til at bryde tabuet, at vi har skubbet
til de faglige refleksioner, og at vi har banet vejen for, at flere børn beskyttes mod vold og overgreb.
”Man kan jo ikke sige det til en voksen, hvis man ikke ved, at det er forkert.”
Dreng, i Red Barnets materiale om børns rettigheder
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