
• Det estimeres, at 5.100 kvinder årligt bliver udsat for tvungen sex eller forsøg på  
tvungen sex  

• 6 % af danskerne har i løbet af deres liv været udsat for tvungen sex  

• 4 % af danskerne har i løbet af deres liv været udsat for forsøg på tvungen sex 

seksuelle overgreb i tal

Ofre 
Kvinder er ofre i 84% af tilfældene og mænd 
i 16%.

Teenagere er en særlig risikogruppe for sek-
suelle overgreb. 

40% er teenagere, når de bliver udsat for 
seksuelle overgreb. 

 

Gerningsperson 
Mænd udgør 96% af gerningspersonerne, 
og kvinder 4%. 

Gerningspersonen er i overvejende grad en 
offeret kender. 

I 58% af tilfældene, hvor en teenager er of-
fer for et seksuelt overgreb, er gerningsper-
sonen enten en partner, ven eller bekendt1. 

Situation og sted 
36% af seksuelle overgreb på teenagere bli-
ver begået i forbindelse med en bytur eller 
fest. 

De fleste seksuelle overgreb af teenagere 
finder sted i private hjem. 

23% af overgrebene på teenagere finder sted 
hjemme hos offeret, 42% hos gerningsperso-
nen og 11% i et  andet privat hjem2.

Typer af tvang 
I størstedelen af overgrebene bliver der 
brugt fysisk vold. Men der bliver også brugt 
psykisk vold eller overtalelse i mange over-
greb – en type af tvang, som er svært at se 
med det blotte øje og som også sætter spor 
i ofrene. 

41% af ofrene for seksuelle overgreb er i 
forbindelse med overgrebet blevet udsat for 
fysisk vold. 36% for psykisk vold, 24% for 
overtalelse, 14% trusler om fysisk vold3. 

1.  I 21% af tilfældene er gerningspersonen en fremmed, i 10% et familiemedlem og i 12% er det en anden gerningsperson.
2.  14% sker på gade eller udenfor. 9% et andet sted.
3.  Respondenterne har haft mulighed for at afgive flere svar.



Konsekvenser 
Der er en højere risiko for at opleve et overgreb igen, hvis man allerede har oplevet et. 32% er blevet 
tvunget til sex 5 gange eller derover. 22% er blevet tvunget til sex 2-4 gange. 

Derudover er der omfattende psykiske konsekvenser forbundet med seksuelle overgreb. 

Blandt teenagere er de mest udbredte konsekvenser4: 
• Påvirket mit forhold til sex (53%) 
• Jeg har skammet mig og været flov (46%). Til sammenligning oplever 26% af de der blev udsat 

for overgreb som voksen at have skammet sig eller været flov. Forskellen mellem voksen og teen-
ager er statistisk signifikant 

• Jeg har haft sværere ved at stole på andre (39%) 
• Jeg har følt mig beskidt (37%) 
• Det er gået ud over mit selvværd (36%)

Oplevelsen af kriminalitet 
Størstedelen af alle overgreb bliver ikke opfattet som kriminelle. Kun 32% af alle ofre oplevede over-
grebet som kriminelt. 44% oplevede det ikke som kriminelt5. 

Jo tættere relationen er til gerningspersonen, des mindre tilbøjelig er man til at opleve overgrebet som 
kriminelt. Af de overgreb, hvor gerningspersonen er en partner, oplever 24% af ofrene overgrebet 
som kriminelt. Når det er en bekendt gerningsperson, oplever 41% af ofrene det som kriminelt. Når 
det er en fremmed gerningsperson oplever 65% af ofrene det som kriminelt. 

Ofre for seksuelle overgreb, der bliver udsat for fysisk vold, er mere tilbøjelige til at opleve overgrebet 
som kriminelt. I 68% af de overgreb, hvor der blev brugt fysisk vold, oplever ofret det som kriminelt. 

Samtykke og stereotyper blandt unge 
Samtykke er ikke et begreb, de unge taler med deres venner om. De opfatter i vid udstrækning sam-
tykke som noget pigen giver. Antropologernes undersøgelse peger også på, at unge har svært ved at 
sætte ord på, hvordan de aflæser signaler. I de unges vennegrupper hersker nogle helt stereotype og 
kønsspecifikke normer. Fx er det drengen der skal lægge an på pigen, og drengen der skal tage hand-
ling under sex. Piger bliver blandt de unge gjort til et offer, der enten må afvige eller gå med drengens 
intention om at have sex. Normerne kan skabe misforståelser, når de unge opbygger og udvikler deres 
seksualadfærd. 

Kilder 
Estimatet af hvor mange kvinder, der årligt udsættes for tvungen sex eller forsøg herpå stammer fra 
”Udsathed for vold og andre former for kriminalitet - offerundersøgelserne 2005-2016” (2017) udarbej-
det af Pedersen et. al, Justitsministeriets forskningskontor. Alle andre tal og statistikker stammer fra 
rapporten ”Seksuelle krænkelser – omfang og karakter” (2017) udarbejdet af Heinskou et. al, Aalborg 
Universitet og Københavns Universitet, finansieret af Det Kriminalpræventive Råd. De kvalitative fakta 
stammer fra rapporten ”Samtykke – viden om det, de unge oplever, gør og påvirkes af på vejen til 
sex” (2017) lavet af Antropologerne, finansieret af Det Kriminalpræventive Råd. Alle rapporter kan 
downloades på dkr.dk.

Definition af seksuelle overgreb 
Kampagnen Tune Ind skal forebygge seksuelle overgreb. Seksuelle overgreb bliver defineret som ’for-
søg på tvungen sex’ eller ’tvungen sex’. Definitionen læner sig opad den definition, der bliver brugt i 
rapporten ”Seksuelle krænkelser – omfang og karakter”, som kampagnen baserer store dele af sine 
fakta på.

4. Respondenterne har haft mulighed for at afgive flere svar. 
5. 24% svarer ved ikke.


