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Seksuelle overgrep
– Et minefelt innenfor fosterhjemsomsorgen
Fosterbarn som har seksuelle overgrep i sin erfarings-
verden, utgjør et minefelt innenfor fosterhjems-
omsorgen.  Fosterhjemsplasseringen kan være en mine 
for fosterbarnet, men også for fosterforeldrene og 
deres biologiske barn.

• Av Karin Haarberg Aas, Klinisk 
sosionom/Høgskolelektor emerita

Barn flyttes til fosterhjem fordi de har 
hatt så vanskelige oppvekstforhold at 
det kan skade eller har skadet barnet.  
Noen av disse barna har også opplevd 
seksuelle overgrep.

Det er viktig at fosterforeldre får 
vite mest mulig om det barnet som skal 
bli et nytt familiemedlem.  Det er sær - 
deles viktig med slik informasjon der- 
som barnet har vært utsatt for seksuelle 
over grep fra voksne eller fra andre 
barn.

Barns seksualitet 
Det er mange forskjellige måter å se 
barns seksualitet på. Det rådende synet 
i flere generasjoner har vært at barn 
ikke har en seksualitet. Fremdeles er det 
noen som tror at seksualitet er noe som 
er fraværende i barns liv, og som først 
utvikles fra ungdomsalder. Dette stem - 
mer ikke med dagens faglige syn på 
barn og seksualitet. 

Barn er seksuelle vesener før de blir 
født.  Barns seksualitet er imidlertid en 
barnlig seksualitet og ulik voksnes 
seksu alitet. Mye av den tidlige barne-

seksualiteten er positiv og handler om 
egen stimulans, nysgjerrighet og ut - 
prøving.  

Tidspunktet for når barn blir ut - 
prøvende i forhold til sin seksualitet, 
varierer stort. Variasjonen beror blant 
annet på hvilket utviklingsstadium 
barnet er på. Når det gjelder seksualitet 
og utprøving, er guttene tidligere ute 
enn jentene – motsatt av hva ellers som 
er vanlig. Det som også bidrar til varia - 
sjon i tidspunkt for utprøving, er hvor - 
dan barna har blitt stimulert i det mil - 
jøet det har vært en del av. Det er like - 
vel vanlig å anta at barn flest er opptatt 
av sin barnlige seksualitet allerede i 
førskolealderen.

I førskolealderen er det ofte slik at 
det seksuelle blir en del av leken sam - 
men med andre barn, for eksempel at 
barna leker doktor. Det kan også 
komme til uttrykk i dagligdagse situa - 
sjoner i familien, for eksempel at 
barnet tar på fars penis i dusjen. Mange 
voksne kan bli sjokkert over at barnet 
gjør dette, men det er egentlig bare et 
ut trykk for at barnet er nysgjerrig. Hvis 
barnet får lov til å gjøre dette som en 
del av dusjingen, kan det utvikle seg til 
noe som ikke lenger er normalt. Det er 
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Atferd

Seksuelle overgrep
– Et minefelt innenfor fosterhjemsomsorgen

                    Om forfatteren 
• Karin Haarberg Aas er utdannet sosionom og 
can mag. Hun har flere kliniske videreutdanninger 
og høgskolelektorkompetanse fra 1992. Haar-
berg Aas arbeider i dag som rådgiver ved Norsk 
Fosterhjemsforening. Hun har skrevet flere 
fagartikler og en bok om seksuelle overgrep.
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viktig at de voksne setter disse grensene 
på en måte som gjør at barnet ikke 
skammer seg over sin normale nysgjer-
righet på kroppen. 

Når barn kommer i barneskole alder, 
informerer de gjerne hverandre i spørs - 
mål som er knyttet til seksualitet. 
Mange begynner i denne alderen å 
fanta sere om seksuelle forhold, og i dag 
kan barna finne mye til inspirasjon på 
nettet.

I puberteten og tidlig i ungdoms-
alderen, er det vanlig med onanering 
og seksuell aktivitet med andre ung-
dom mer. Den seksuelle debutalder i 
Norge er forholdsvis høy, mellom 16 
og 18 år.  Variasjonen er imidlertid 
stor.

Problematisk seksuell atferd
Noe seksuell atferd hos barn er imid-
lertid mer problematisk og bør korrige-
res eller utredes nærmere med tanke på 
mulige overgrepsopplevelser eller 
annen omsorgssvikt hos barnet. Det er 
proble matisk når barn leker seksuelle 
leker eller uttrykker sin seksualitet på 
måter der andre blir tvunget eller mani - 
pulert til å delta. Tvangsmessig onani 
eller smertefull onani er også unormalt. 
Det er også uvanlig at gjenstander 
puttes inn i kroppens hulrom, utover 
enkelte «doktorleker» der barn kan late 
som de setter stikkpiller eller bruker 
termo meter.

Det vil også kunne være problema - 
t isk når ungdom har en tidlig seksuell 
debut med mange forskjellige partnere, 
og sammen med dem som er mye 
eldre. En vulgær måte å snakke om sex 
på, kan også være et uttrykk for pro - 
blema tiske erfaringer i den seksuelle 
utvik ling. Hos noen kan dette være et 
ut  trykk for at de har blitt utsatt for 
seksuelle overgrep. 

Barn utsatt for seksuelle 
overgrep 
Barn som har vært utsatt for seksuelle 
overgrep gir ofte ingen signaler eller 
kjennetegn som kan få voksne til å 
forstå. Noen barn kan vise signaler som 
kan tyde på dette, som for eksempel at 

de viser en seksualisert atferd.  Det er 
imidlertid ikke slik at alle barn som har 
en slik atferd, har vært utsatt for over - 
grep. Det kan hende at de har bodd 
sammen med voksne som har vært 
seksualiserte i sin atferd, uten å begå 
overgrep (Søftestad 2016, Øverlien 
2016).

Familier med omsorgssvikt har som 
oftest uklare grenser mellom voksne og 
barn.  Dette betyr at det er grunn til å 
tro at hyppigheten for overgrep kan 
være høyere i omsorgssviktende familier 
enn i andre familier. Vi må derfor 
kunne anta at barnevernsbarn som har 
en seksu alisert atferd, kan ha en noe 
forhøyet risiko for negativ seksuell 
erfaring med voksne de har bodd sam - 
men med. Barn som har slik erfaring, 
er i risikosone for ytterligere overgrep 
begått av andre seinere i livet.

Fosterbarn som har opplevd seksu-
elle overgrep er spesielt utsatt. Dette 
fordi de skal inngå i nære relasjoner 
med nye voksenpersoner. Disse rela-
sjonene vil være preget av nærhet og 
kroppskontakt – noe som i utgangs-
punktet vil være bra for barnet. De kan 
imidlertid komme i en situasjon der de 
kan bli utsatt for nye overgrep.  Utsatte 
barn kan ha et uklart forhold til både 
egne og andres grenser.  

Undersøkelser viser også at barn 
med nedsatt funksjonsevne har en 
forhøyet risiko. Å ha nedsatt funk sjons-
evne kan handle om så mye, for eksem - 
pel kan det handle om barn med rela - 
s jonsskader. Vi vet at mange foster barn 
har slike skader. (Teija, A. 2007).

De barnevernsbarna som har funk - 
sjonshemminger er ekstra utsatt. (Kvam, 
M. 2001). Barn med funk sjons  hem - 
minger kan være helt av hengig av 
voksne for å bli vasket og stelt, og noen 
kan bli utnyttet i sin hjelpe løshet. 
Mange av disse barna kan mangle 
språk, og kan derfor heller ikke fortelle 
noen om det som de blir utsatt for. 

Hvem forgriper seg på barn
I 1984 omtalte David Finkelhor over - 
gripere som voksne, fortrinnsvis menn 
(Finkelhor 1984).

I dag har vi langt større kunnskaper 
og erfaring som tilsier at grenseover-
skridende krenkelser og overgrep kan 
begås av voksne, både menn og 
kvinner (Mossige, S. 1997). Dessuten 
har vi de senere år fått økt kunnskap 
om at også barn forgriper seg seksuelt 
på andre barn. Mange av dem som 
forgriper seg mot barn som voksne, har 
begynt sin overgrepsatferd som ung. 
Det er derfor viktig å gi denne gruppen 
økt oppmerk somhet, slik at vi både 
kan oppdage disse overgrepene og gi 
den nødvendige behandling for å 
kunne forhindre nye overgrep (Ingnes 
og Kleive 2011).

Manglende åpenhet om 
overgrep
Allerede i 1984 kom den første fag - 
boka om seksuelle overgrep mot barn 
(Ingnes og Aas 1984). Det er nå mer 
enn 30 år siden. Allikevel er det fort - 
satt manglende åpenhet om seksuelle 
overgrep mot barn.

Det kan være mange grunner til 
dette. Det er et skambelagt tema i 
dobbel forstand. Ikke bare har sex, 
gjennom generasjon er, vært et tabu-
belagt tema i seg selv, men også er 
overgrep mot barn et tema man ikke 
snakker høyt om til andre. Dette 
gjelder både dem som utsetter andre 
for seksuelle overgrep og dem som blir 
utsatt. Barn forteller som regel nødig 
om overgreps erfar inger.

Noen barn husker at de har vært 
ut satt. Andre barn kan ha et noe uklart 
for hold til det de har opplevd, mens 
andre igjen kan ha fortrengt det helt. 
Noen av barna har fortalt andre om 
noe av det de har opplevd, mens de 
aller fleste ikke har fortalt om sin 
erfar ing. Noen barn viser ingen sig - 
naler på at de har opplevd over grep, 
mens andre kan vise en seksuali sert 
atferd. Denne atferden kan opptre ofte 
hos noen, mens den kun opptrer i visse 
intime situasjoner hos andre. Dette 
gjør det vanskelig for barnevernet å vite 
sikkert hva som har skjedd med barnet.

Der barnet har fortalt gjennom ord 
eller atferd, vil barnevernet ha kjenn -
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skap til at barnet har en over greps-
historie.  Kanskje er dette åpnet opp 
sammen med barnet (Ruud, A.K. 
2011). Og fosterforeldre har forhåpent - 
ligvis også fått vite hvilke erfaringer 
barnet har.  Dessverre er ikke dette 
alltid tilfelle.

Andre fosterbarn har ikke fortalt og 
det er heller ingen mistanke om at de 
har vært utsatt. De får dermed ha sine 
erfaringer i fred (Aas 2013). Deres 
erfaringer ligger likevel der som en 
mine som kan deto neres i fosterhjem-
met – på flere måter.

Feiltolkninger
Fosterbarnet kan vise seksualisert ad - 
ferd ved for eksempel å være «seksuelt 
inviterende» overfor voksen eller barn i 
fosterhjemmet. Dersom mottakeren av 
disse signalene lar seg friste og ikke 
klarer å stå imot, vil en mine detoneres. 
Det kan den også dersom mottaker 
(fosterforeldre eller biologiske barn) 
avviser fosterbarnets invitasjon.  En slik 
avvisning kan av fosterbarnet bli tolket 
som en total avvisning av fosterbarnet 
som person og ikke som en avvisning 
av en seksuell invitasjon. 

Utsatte barn kan også feiltolke 
foster foreldres forsøk på nærhet og 
omsorg. Et klapp på ryggen kan bli 
misoppfattet som et overgrep og 
fosterbarnet kan i verste fall beskylde 
fosterforeldre eller fosterforeldres barn, 
for å ha trådt over grensen.

Utsatte fosterbarn har uklare grenser 
da de ofte ikke har erfaringer med 
tydelige grenser.

Utsatte fosterforeldre og 
barn
Fosterforeldre er en utsatt gruppe på 
mange måter. Når de overtar omsorgen 
for et barn som de ikke vet så mye om, 
så sier det seg selv at de voksne ikke 
bare utsetter seg selv for uforutsette 
hendelser, men de utsetter også sine 
barn for dette.

Spesielt viktig er det at fosterfor-
eldre får vite om det barnet som flytter 
til dem, har vært utsatt for slike over - 
grep.  Dette fordi fosterforeldre kan 
komme i vanskelige situasjoner på 
grunn av barns tidligere erfaringer med 
seksuelle overgrep. Det er også viktig at 
foster foreldre får informasjon om 
eventuelle bekymringer for at barnet 
kan ha opplevd overgrep, selv om dette 
ikke er verifisert.

Fosterforeldre som har fosterbarn 
med overgrepserfaringer, har stort 
behov for støtte og hjelp fra barne -
vernet. En oppfølging som bør være 
langt hyppigere og grundigere enn de 
tilmålte møtene i løpet av året. Foster-
foreldrene trenger hjelp til å finne ut 
hvilke grenser eller manglende grenser 
barnet har i forhold til fysisk nærhet.  
Og hvordan nærme seg barnets behov 
for nærhet selv om det er vanskelig.  

God oppfølging vil virke beskytt-
ende for alle parter.  

Barnevernets ansvar
Som rådgivere i Norsk Fosterhjems-
fore ning får vi ofte høre fra fosterfor-
eldre at de fikk svært lite informasjon 
om barnet før det kom til fosterhjem-
met.  Ikke sjelden sier de at barnet har 
mye større problemer enn det de ble 
fortalt. Dette kan bero på at barn 
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bruker litt tid på å bli «varm» før de 
viser seg ordentlig fram. Det kan også 
bety at barnevernet ikke kjente til 
hvilke vansker barnet hadde, men det 
kan dessverre også bety at barnevernet 
unnlater å gi den informasjonen de 
har. Dette er uheldig, da fosterforeldre 
har behov for så mye informasjon som 
mulig. Jo mer informasjon, jo større 
mulighet til å forberede seg på oppga-
ven de påtar seg.

Når det dreier seg om overgrep, har 
barnevernet en rettslig forpliktelse til å 
informere om dette, som følge av 
forpliktelsen iht fosterhjemsavtalen  
pkt 4 om å gi fosterforeldrene alle 
opplysninger om fosterbarnet som er 
nødvendig for at fosterforeldrene skal 
kunne ivareta omsorgen for foster-
barnet.

Det kan oppstå ulike situasjoner 
som barnevernet må forholde seg til og 
da må noe gjøres:
-  Barnevernet kan motta beskyldninger 

fra et barn/ungdom som bor i foster - 

hjem om at en i fosterfamilien har 
forgrepet seg på det.

-  Barnevernet kan få bekymrings-
melding(er) fra skole, barnehage o.l. 
om at et fosterbarn kan ha vært utsatt 
for overgrep.

-  Barnevernet kan selv ha observert 
atferd som har gjort dem urolig for 
mulige overgrep i fosterfamilien.

-  En av fosterfamiliens medlemmer er 
bekymret for om et annet familie-
medlem kan være i faresonen for å 
invol - 
vere seg seksuelt med fosterbarnet  
– evt. har gjort det.

-  Fosterbarnet kan ha vist grenseover-
skridende atferd/overgrep overfor ett 
av fosterfamiliens barn.

Det er viktig at barnevernet er tydelig 
på hvilken rolle de har - nemlig å 
under søke og snakke med de involverte 
for å forsøke å finne ut av om det er 
røyk med eller uten ild. Om det er en 
situasjon som krever politianmeldelse, 

er noe som kan tas stilling til når man 
vet mer.  

Barnevernets ansvar er å vurdere 
barnets omsorgssituasjon og sikkerhet 
og sørge for at eventuelle overgrep mot 
barnet blir stoppet. Dette betyr at 
barnevernet må snakke med barnet og 
de andre i fosterhjemmet om seksuali-
tet, og om overgrep (Aas 2013). Barne - 
vernet kan ikke overlate til politiet å 
vurdere barnets situasjon og behov for 
trygg og sikker omsorg.

Hjelperne
Noen barn som er utsatt for seksuelle 
overgrep trenger terapeutisk behandling 
for å bearbeide det traumatiske de har 
opplevd. Noen barn er ikke modne nok 
for terapeutisk behandling som barn, 
men kan komme til å ha nytte av det 
senere i livet. Disse barna trenger 
uansett mye hjelp og støtte fra sitt nær - 
miljø (Aas 1991), (Søftestad, S. (2005).  
Vi vet dessuten langt mer om barn, 
traumer og hukommelse i dag enn for 
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bare ti - tjue år siden (Dyregrov 2010). 
Forskning viser at uansett hvor gode 
metoder vi utvikler, kan vi ikke alltid 
finne ut hva som har skjedd.  

Forskning viser også at barn beskyt-
ter seg mot traumatiske opplevelser 
blant annet ved å dissosiere. Barnet 
skjermer seg mot å ta inn over seg 
overgrepshendelsen ved å glemme.  
Barn kan også huske mer og mer etter 
hvert, eller huske fragmenter som gjør 
at historiene blir «rare» og barnet blir 
betraktet som lite troverdig. Barnet lar 
derfor ofte være å fortelle. 

Noen barn orker ganske enkelt ikke 
å huske når hjelperne vil at de skal 
huske fordi minnene kan bli for på - 
trengende og smertefulle. Barnets evne 
til å beskytte seg mot traumatiske 
minner og opplevelser er viktige mest - 
ringsmåter som hjelpere må behandle 
respektfullt.

Fosterforeldres rolle
Når en familie skal ta imot et foster-
barn som har hatt så vanskelige opp-

vekstforhold at det har måttet flytte til 
en ny familie, så må de be barneverns-
tjenesten om så mye informasjon som 
mulig om dette barnet, Dernest må det 
være nysgjerrig på å lære dette barnet å 
kjenne – på godt og vondt. Noen barn 
deler av sine erfaringer, mens mange 
ikke ønsker å fortelle det som de har 
opplevd tidligere. Det er sannsynligvis 
mer vanlig med taushet, enn med 
åpenhet. Dette hand ler både om skam - 
belagte følelser, men også om beskyt-
telse og lojalitet mot sine opprinnelige 
familier. Da må fosterforeldre prøve å 
forstå barnet gjennom dets atferd og 
måte å forholde seg til seg selv og andre 
på.

Fosterforeldrene skal gi barnet trygg-
het og omsorg, men det er også viktig 
at fosterhjemmet er en arena for utvik - 
ling og for bearbeiding av negative 
erfaringer fra oppveksten. Framfor alt 
skal fosterhjemmet være en arena der 
barnet ikke blir utsatt for mer av det 
negative som var grunnen til at barnet 
måtte flytte i fosterhjem. Det er et stort 

overgrep mot barnet dersom det må 
oppleve overgrep på nytt. Samtidig er 
det noen trekk ved barnet som kan 
bidra til nye overgrep. Det er dette som 
utgjør minefeltet – sammen med 
medlemmer i fosterhjemmet som kan 
komme til å utnytte barnets sårbar-
heter. 

Stoppmekanismer
Fosterforeldre flest kan komme i 
situasjoner der de har anledning til å 
forgripe seg på barn, uten at de gjør 
det. Hos andre blir stoppmekanismen 
for svak, og de kan begå overgrep mot 
fosterbarnet. Fosterforeldre kan selv ha 
vært utsatt for seksuelle overgrep som 
barn. De vil selv være i faresonen for å 
tre over noen grenser. De fleste foster-
foreldre har heldigvis ikke potensiale 
for å bli over gripere.

Det er likevel slik at det er flere 
voksne enn de som begår seksuelle 
overgrep mot barn, som kunne ha gjort 
det hvis de kom i situasjoner der de ble 
invitert til det. Siden barn og unge flest 
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ikke inviterer voksne til seksuell aktivi - 
tet, så vil det sjelden oppstå slike risiko - 
situasjoner. Hvis barnet derimot er 
inviterende til dette, så kan det lettere 
skje. Hvis barnet søker nærhet gjennom 
seksualitet – fordi det er dette det har 
lært – så kan relasjonen komme inn i et 
uheldig spor. Hvis det ikke er andre 
stoppmekanismer i omgivelsene, så kan 
det ende med et overgrep mot et sår - 
bart barn. I fosterhjem er det ekstra 
viktig med indre stoppmekanismer hos 
de voksne og de biologiske barna. Det 
er også viktig at familiemedlemmene er 
stoppmekanismer for hverandre. 

Åpenhet vårt viktigste 
verktøy
Åpenhet er kanskje det viktigste. Åpen - 
het mellom de voksne i fosterhjemmet, 
åpenhet overfor biologiske barn, foster - 
barn og mot barneverns tjenesten. Vi 

må tørre å snakke om det vi ser på en 
fornuftstyrt måte – uten at følelsene tar 
overhånd. 

Seksuelle overgrep setter i gang 
sterke følelser i de fleste av oss. Det kan 
føre til at det ties om. Det er imidlertid 
gjennom åpenhet man lettere kan for - 
hindre nye overgrep mot foster barnet, 
og  også forhindre at et foster barn kan 
invitere til, eller utføre grense over-
skridende atferd.  Det er også gjennom 
åpenhet man kan forebygge at foster-
foreldre eller deres biologiske barn, 
urettmessig blir beskyldt for overgrep 
mot et fosterbarn. 

Framfor alt må barnevernet være 
åpne om seksuelt overgrepsutsatte barn. 
Hvis det er kjennskap til dette hos 
barnevernet, eller mistanke om at det 
har foregått, så bør fosterforeldre bli 
informert. De må også informere om 
utfordringene ved å ha omsorgen for 

slike barn – inkludert fristelser for dem 
som mangler eller har svake stopp-
mekanismer, samt risiko for å bli utsatt 
for beskyldninger om overgrep i 
fosterhjemmet.

Fosterhjemsplassering av utsatte 
barn kan lett bli et minefelt. Stor åpen - 
het om den informasjon som finnes og 
om det man observerer kan hindre at 
en bombe blir detonert.

Referanser: 
Aas, K. H. (1991): Samarbeidsprosjek-
tet, tiltak for barn utsatt for seksuelle 
overgrep 1/6.1988   – 31/12.1991.  
Rapport v/Akershus fylkeskommune.

Aas, K. H. (1998): Er straff nyttig 
hjelp? Oslo. Embla nr. 6. 

Aas, K. H. (2013): “Å samtale med 
barn i barnevernet er mye mer enn bare 
å snakke med ...» Erfaringer fra et kompe-
tanse utviklende prosjekt i praksis. 
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En tidligere ustraffet mann på 58 år ble i begynnelsen av 
juli dømt til fengsel i seks år og seks måneder for seksuelle 
overgrep. 58-åringen må også betale kr 250.000 i oppreis-
ningserstatning til fornærmede. Denne dommen ble 
avsagt av Frostating lagmannsrett. Mannen ble først dømt 
til seks år i fengsel i tingretten, men saken ble den gang 
anket videre til lagmannsretten. 

Saken
Den fornærmede jenta kom til fosterfamilien der hun ble 
seksuelt misbrukt, som 3-åring. Hun bodde i fosterhjem-
met i 12 år. 

De seksuelle overgrepene som mannen er dømt for, 
startet da hun var 12 år og varte til hun var 15 år. I disse 
årene ble hun filmet i det skjulte mens hun gikk på 
toalettet og dusjet. Hun ble også voldtatt av fosterfar.

Gjennom disse fire årene som jenta har blitt seksuelt 
misbrukt på det groveste, har fosterfaren påført henne 
ytterligere traumer som har vært svært ødeleggende for 
henne, heter det i dommen.

Under etterforskningen ble det funnet rundt 11.000 
bilder og filmer som viser overgrepene. Til tross for disse 
bevisene på at overgrepene har funnet sted, nekter 
fosterfaren for at dette har skjedd. 

Enstemmig dom
Den gangen saken var oppe i tingretten het det i dom-
men:

Retten vil i skjerpende retning vekt legge den kynisme og 

mangel på empati som tiltalte har utvist. Tiltalte har derfor i 
de fire årene overgrepene foregikk begått et grunnleggende, og 
for fornærmede, brudd på den trygghet et fosterhjem skal 
utgjøre overfor et barn.

I den nylig avsagte dommen fra lag mannsretten heter det: 
Slik lagmannsretten ser det er det videre særdeles 

skjerpende at fosterfaren misbrukte tilliten han ble gitt av 
sam funnet for å ta vare på og gi omsorg til et sårbart barn 
som har vært utsatt for om sorgssvikt i sine første leveår.

Fosterfaren er funnet skyldig på alle tiltalepunkt i en 
enstemmig dom.

En fosterfar har i to retts instanser blitt dømt for seksuelle overgrep mot 
sin egen fosterdatter. 
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