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Seksuell vold – en introduksjon
Temaet for dette nummeret av Sosiologi i dag er seksuell vold. Begrepet seksuell
vold gir assosiasjoner til voldtekt, men omfatter også andre typer krenkelser,
som voldtektsforsøk, uønsket beføling og å bli presset til å utføre seksuelle
handlinger på andre. Seksuell vold omtales ofte som en særlig psykisk nedbrytende krenkelse (Meld.St. nr. 15, (2012–2013), NOU 2008: 4). Den
rammer vår mest private og sårbare side og representerer anslag mot kjønnsæren, ”et gammelmodig, men godt begrep for sentrale sider ved en persons
identitet, selvrespekt og omdømme” (Dahl, 1994: 204). Den seksuelle volden
har betydelige personlige og samfunnsmessige omkostninger.
Hensikten med dette temanummeret er å bringe fram sosiologiske analyser
av seksuell vold som fenomen og samfunnsproblem. Tre artikler har fått plass.
To av dem anlegger et historisk perspektiv på seksuell vold, begge med
referanse til overgrep mot barn.
Gabriella Nilsson analyserer endringer i den offentlige diskursen om incest
i Sverige fra 1982 til 1996, en periode som har fått merkelappen ”incestdebatten”. Nilsson anlegger en diskursanalytisk tilnærming til bevegelser over
tid i hvordan incest har blitt forstått og håndtert som et problem, og beskriver
hvordan en definisjon av incest som patologisk og sjelden, ut over 1980-tallet
ble erstattet av en forståelse av incest som et mer allment fenomen som handler
om normer og grenser, ikke bare patologi. Debattanter insisterte i denne perioden på at samfunnet burde handle både fra et barneperspektiv og
kvinneperspektiv, og Nilsson argumenterer for at barneperspektivet ga mest
kraft til diskusjonene som resulterte i at incest ble plassert i sentrum av
samfunnsdebatten. Incest ble likevel forstått som et spørsmål om kjønn: Incest
ble først og fremst omtalt som menns overgrep mot barna sine, og kvinner
var ofte de som rapporterte eller intervenerte, som mødre eller profesjonelle.
Dette la grunnlaget for de sterke reaksjonene som etter hvert kom på
problemdefinisjonen som dominerte på 1980-tallet. Enkeltfortellinger om
mistenkeliggjøring og svekket rettssikkerhet for fedre i Sverige og andre land
fylte en funksjon i motbevegelsen, og i dette framsto incest som en sak der
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kvinner og menn sto mot hverandre og hvor myndighetene grep for mye inn
i borgernes privatliv. Nilsson beskriver videre de diskursive forskyvningene
som fant sted i løpet av 1990-tallet på grunn av denne motbevegelsen, og
argumenterer for at overgriperen i incestsaker igjen ble konstruert som en avviker fra mannsrollen, ikke en representant, gjennom utbredelsen av pedofilibegrepet. Symbolsk ble spørsmålet om incest løsrevet fra menn som gruppe
og fra forståelser av maskulinitet.
Kjersti Ericsson går lenger tilbake, og analyserer overgrep mot barn – begått av andre barn – i institusjoner drevet av barnevernet i Norge på 1950- og
1960-tallet. Utgangspunktet er fortellinger om overgrep som framkommer i
offentlige granskingsrapporter. Ericsson analyserer disse fortellingene slik de
er gjengitt i granskingsrapportene og søker å forklare hvorfor denne typen
hendelser ikke ble sett som overgrep i sin samtid. De materielle betingelsene
er en side av saken: Få voksne hadde ansvar for mange barn. Viktigere er de
rådende konstruksjoner av barn og seksualitet. Ericsson argumenterer for at
den perioden hun skriver om var preget av et diskursivt tomrom – der barn
verken var sett på som ”seksuelt farlige eller seksuelt i fare”. Hypotesen er at
ufarliggjøringen av barneseksualiteten, samtidig som den seksuelle trusselen
mot barn ennå ikke var blitt formulert som en markant samfunnsfare, kan ha
bidratt til å skape noen blindsoner som gjorde det vanskelig å se overgrep. Og:
”I samvirkning med barnevernets tradisjonelle forestillinger om kjønn, ble
også blindsonene kjønnete”.
Den tredje artikkelen retter oppmerksomheten mot kvinner som ofre for
seksuell vold i vår samtid. Den er skrevet av Bo Wagner Sørensen og er basert
på intervjuer med danske kvinner som har levd i voldelige parforhold.
Sørensen intervjuet kvinnene om deres voldshistorie. Mens noen kvinner
uoppfordret fortalte om seksuell vold, var det andre som ikke nevnte denne
formen for vold før han eksplisitt spurte om det – og som så på denne volden
som ”en del av det hele”. Disse kvinnene hadde vært utsatt for grovere vold
og et mer omfattende trusselregime enn de kvinnene som uoppfordret fortalte
om seksuell vold. Sørensen knytter an til et kontinuumsperspektiv på vold
mot kvinner, hvor oppmerksomheten rettes mot hva som forener ulike former
for vold. Et poeng han framhever er at den oppsplittingen i ulike voldsformer
som preger forskningen på feltet, hvor noen forsker på den fysiske volden og
andre på voldtekt, ikke stemmer overens med kvinners fortellinger. For de
som har vært utsatt for ”patriarkalsk terrorisme” (Johnson, 1995) lar den seksuelle volden seg ikke skille fra situasjonen som sådan, men flyter sammen
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med ”det hele”. Sørensen avslutter artikkelen med en bekymring for at kjønnsnøytrale begreper som for eksempel partnervold, som vinner mer og mer innpass både i forskning og politikk, kan bidra til å usynliggjøre at den grove
private volden først og fremst rammer kvinner og nesten alltid omfatter seksuell vold.
Denne utviklingen kan også ses i Norge, hvor begrepet vold i nære relasjoner langt på vei har erstattet begreper som vold mot kvinner og kvinnemishandling i politiske dokumenter. Titlene på Regjeringen Stoltenbergs melding
til stortinget og den etterfølgende politiske handlingsplanen om denne formen
for vold, er illustrerende: ”Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner” (Meld.St. nr. 15, (2012–2013)) og ”Et liv uten vold. Handlingsplan
mot vold i nære relasjoner 2014–2017” (Justis- og beredskapsdepartementet
2013). I begge disse dokumentene er imidlertid voldens kjønnede karakter
også understreket. I stortingsmeldingen er i tillegg det problemet Sørensen
peker på omtalt helt eksplisitt:
I stedet for å snakke om ”han” og ”hun” brukes kjønnsnøytrale betegnelser som
”utøver” og ”utsatt”. På den ene side er dette viktig for ikke å ekskludere menn
som rammes av vold i nære relasjoner og kvinner som utøvere. På den annen side
kan det være betenkelig i forhold til den gjentakende og kontrollerende
partnervolden, hvor det er en klar overvekt av kvinner som rammes og menn som
er utøvere. En helt kjønnsnøytral framstilling vil i en slik sammenheng gi en feilaktig virkelighetsbeskrivelse. I tillegg underslås en viktig kjensgjerning som er av
avgjørende betydning for å kunne forebygge volden (Meld.St. nr. 15. (2012–
2013), punkt. 1.1.2).

Begrepet seksuell vold, som vi har valgt som ramme for dette temanummeret,
er også kjønnsnøytralt. Når vi har valgt dette begrepet, er det fordi vi har
ønsket å fokusere spesifikt på den volden som har med seksualitet å gjøre.
Hva som regnes som seksuell vold, har imidlertid variert historisk, noe
Tove Stang Dahl (1994) har vist når det gjelder voldtekt. At voldtekt kunne
finne sted innenfor ekteskapet ble først rettspraksis i 1974. Fram til da ble
kvinnens samtykke til seksuell omgang regnet som gitt i og med ekteskapsløftet. Også i nyere tid har forståelsen av seksuell vold blitt utvidet. I 2000 ble
det for eksempel inntatt en paragraf om grov uaktsom voldtekt i straffelovens
kapittel om seksuallovbrudd. Det betyr at man i dag kan straffe personer som
burde forstått at offeret ikke frivillig hadde seksuell omgang. Fokus er med
andre ord skjøvet fra hva utøveren forstod til hva han burde ha forstått.
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Begrepet seksualisert vold brukes noen ganger om det vi her omtaler som seksuell vold, for eksempel i forslaget fra ”voldtektsutvalget” om å opprette ”Politiets sentrale enhet for seksualisert vold” (NOU 2008: 4). Begrepet
seksualisert vold brukes imidlertid også i en annen betydning, nemlig om vold
som er rettet mot kvinner fordi de er kvinner, dvs. som en betegnelse på
kjønnsbasert vold. Denne begrepsbruken springer ut av en bestemt feministisk
teoritradisjon, hvor vold mot kvinner anses som en av de viktigste mekanismene for å opprettholde menns dominans på samfunnsnivå (se for eksempel
Sheffield, 1987). Seksualisert vold blir i denne forståelsen en sekkebetegnelse
for ulike former for vold, og omfatter så vel fysisk, psykisk som seksuell vold.
Begrepet er med andre ord svært åpent hva angår voldsformer, samtidig som
det er avgrenset til den volden som rammer kvinner og som har mannsdominans både som sin årsak og sin virkning.
Det feministiske begrepet seksualisert vold er både for vidt og for smalt
for det fenomenet vi har ønsket å fokusere på, slik de artiklene vi presenterer
her også illustrerer. La oss utdype.
Seksuell vold handler i vår forståelse om vold som krenker det juristen Tove
Stang Dahl (1994) har omtalt som personers kjønnsfrihet. Kjønnsfrihet er utgangspunktet for den rettslige reguleringen av seksualiteten i dag og handler
om den retten hver av oss har til ”å avvise seksuelle tilnærmelser, til å unnlate
å inngå i seksuelle forbindelser, og til selv å bestemme hvor langt erotisk lek
og tildragning skal gå” (s. 203–4). Andre former for krenkelser som rammer
kvinner, som fysisk vold eller psykisk trakassering, representerer ikke krenkelser
av kjønnsfriheten, og faller derfor ikke inn under seksuell vold slik vi definerer
det her.
Begrepet seksuell vold er i vår forståelse avgrenset til noen bestemte former
for vold, de som krenker kjønnsfriheten. Samtidig rommer det krenkelser som
rammer og begås av både kvinner og menn, og av barn så vel som voksne. Det
siste er illustrert av de to historiske artiklene i dette temanummeret, Nilsson
skriver om barn som ofre for overgrep, mens Ericsson fokuserer på barn både
som ofre og overgripere. Ericsson setter også fokus på jenter som overgripere,
et tema som nettopp ikke faller inn under det feministiske begrepet seksualisert
vold. Begrepet seksuell vold stenger samtidig ikke for analyser av seksuell vold
som uttrykk for patriarkalsk makt, slik Sørensens artikkel i dette temanummeret eksemplifiserer.
Hvor man skal trekke grensen for hva som er seksuell vold er ikke gitt.
Går vi til lovverket finnes det to kategorier av handlinger som kan knyttes til
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seksuell vold. I likestillingsloven finnes en paragraf om seksuell trakassering,
definert som uønsket seksuell oppmerksomhet ”som er plagsom for den det
gjelder” (§ 8a). I Ot.prp. nr. 77 (2000–2001), som begrunner denne bestemmelsen, nevnes tre hovedtyper av seksuell trakassering: verbal, ikke-verbal
og fysisk trakassering. Hvilke av disse formene for seksuell trakassering som
omfattes av begrepet seksuell vold kan diskuteres. At den fysiske trakasseringen
rommes, er åpenbart. Den omfatter alt ”fra … ”plukking” til overgrep som
voldtekt eller voldtektsforsøk” (Ot.prp. nr. 77 (2000–2001), punkt 9.7.2),
dvs. handlinger som i helt konkret forstand krenker kjønnsfriheten. Om seksuelle kommentarer, blotting og andre ikke-fysiske krenkelser også skal inkluderes er ikke like åpenbart. På den annen side kan man si at slike handlinger
krenker retten til selv å bestemme om man vil være en seksuell person – her
og nå. I straffelovens kapittel om seksuallovbrudd (kapittel 19), er en slik forståelse lagt til grunn. Seksuelt krenkende atferd (§ 201), dvs. hendelser der det
ikke er fysisk kontakt mellom offer og utøver, som blotting og kikking, er
straffverdige handlinger. Straffeloven omfatter også seksuell handling uten
samtykke (§ 200), dvs. det å bli tatt på mot sin vilje på en seksuell måte, og
seksuell omgang, dvs. handlinger som omfatter samleie og andre former for
penetrering (§§ 191–199). Personer som finnes skyldig i slike handlinger
dømmes for voldtekt, som representerer en mer straffverdig krenkelse enn både
seksuell handling og seksuelt krenkende atferd (Ot.prp. nr. 28 (1999–2000),
punkt 3.2.2).
Det begrepet om seksuell vold vi tar utgangspunkt i er altså ikke avgrenset
til handlinger som vanligvis betraktes som grove. Tvert imot rommer begrepet
stor variasjon i handlingers grovhetsgrad, slik straffelovens paragrafer illustrerer
– fra seksuelt krenkende ytringer til voldtekt.
Hvorvidt man skal skille mellom ”mild” og ”grov” seksuell vold, slik det
gjøres både i straffeloven og i omfangsstudier (for eksempel Mossige &
Stefansen, 2007), er omdiskutert. Et poeng som er trukket fram i forskning
om kvinner som er utsatt for seksuell vold, er at forståelsen av en hendelse kan
endre seg over tid, det å definere og sette ord på erfaringer med seksuelle
krenkelser er ikke en enkel prosess (Bergen, 1996; Kahn, 2004; Kahn, Jackson,
Kully, Badger, & Halvorsen, 2003; Kelly, 1990; Stefansen & Smette, 2006).
En handling som på ett tidspunkt ble forstått som ”mild”, kan senere komme
til å bli definert som en grovere krenkelse.
Et annet poeng som er trukket fram, er at ulike typer seksuelle krenkelser
som rammer kvinner, de mer hverdagslige og mildere, som uønsket beføling,
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og de mer sjeldne og åpenbart aggressive, som voldtekt, ikke er helt atskilte
fenomener, men flyter over i hverandre (Kelly 1988: 75). Å snakke om hierarkier av krenkelser blir derfor problematisk (Kelly, 1987). For kvinner
innebærer begge de nevnte krenkelsene, slik Smart (1995) formulerer det, å
bli satt på plass og redusert til kropp – og i symbolsk forstand gjort tilgjengelig
for bruk og misbruk. Slik sett er det en grunnleggende likhet mellom uønsket
beføling og voldtekt: ”they are both demonstrations of the same problem of
women being constituted as sexualized body” (s. 223). Et poeng her er at begrepet seksuell vold ikke er uforenlig med den kontinuumsforståelsen av vold
som ligger til grunn for det feministiske begrepet om seksualisert vold – hvor
et viktig poeng nettopp er å studere hvordan tilsynelatende forskjellige former
vold kan representere samme fenomen.
Det brede perspektivet på seksuell vold vi har lagt til grunn her, åpner for
analyser som setter den seksuelle volden inn i en samfunnsmessig kontekst
der mer enn kjønn gjøres relevant. Etter vårt skjønn er det stort behov for
slike analyser. Dette gjelder særlig den seksuelle voldens klassedimensjon, som
er lite berørt i dette temanummeret. Vi vet fra omfangsstudier at seksuell vold,
som annen vold, er sosialt skjevt fordelt: Lite utdanning og dårlig økonomi,
er kjente risikofaktorer (Mossige & Stefansen, 2007; Pape & Stefansen, 2004).
Ericssons artikkel skal nevnes som et unntak. Hun viser hvordan etterkrigstidas
vansker med å se og anerkjenne overgrep som skjedde med barnehjemsbarn,
hadde en klasset karakter – barna på barnehjemmene var de andres barn – og
advarer mot at nåtidige polariserte forståelser av overgripere og ofre kan gjøre
det vanskelig for oss å se at barn som forgriper seg på andre barn ofte også er
ofre.
Et særlig viktig tema for sosiologisk forskning om seksuell vold er nettopp
hvordan sosial ulikhet transformeres til risiko for overgrep. En britisk studie
(Maxwell, 2006) kan eksemplifisere hva slags forskning vi tenker på. Studien,
som er basert på kvalitative intervjuer, indikerer at kjønnskulturen i det sosiale
miljøet en tilhører kan spille sammen med individuell sårbarhet. Forskeren
sammenlignet antatt sårbare jenter (rekruttert fra ulike sosiale tiltak) og antatt
mindre sårbare jenter (rekruttert fra en privat videregående skole). Kort fortalt
hadde de to gruppene ulike oppfatninger av kvinnelig seksualitet og av seksualitetens plass i intime relasjoner. De antatt sårbare jentene fortalte om tidlig
seksuell debut og om sex som en naturlig del av etableringen av nye kjæresterelasjoner. De antatt mindre sårbare jentene debuterte senere, og ventet med
å ha sex i et forhold til de var sikker på guttens intensjon. For dem var sek-
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sualiteten dyrebar, en gave, og i mindre grad knyttet til lyst og utprøving. Forskeren knytter den reduserte risikoen disse jentene har for overgrep til nettopp
dette: De beskyttes av (kjønnskonservative) holdninger om at jenters seksualitet er noe spesielt, og kommenterer at dette på sett og vis er et paradoks.
Studien illustrerer betydningen av å studere seksuell vold som et kontekstuelt
fenomen, der kjønn spiller sammen med andre faktorer.
Et annet tema vi vil løfte fram i denne sammenhengen og som ikke er berørt i artiklene i dette temanummeret, er menns utsatthet for seksuell vold.
Fokuset på kvinners og ikke menns offeropplevelser er samtidig ikke spesielt
for dette temanummeret, men noe som preger forskningsfeltet om seksuell
vold, og ikke uten grunn. Norske omfangsstudier viser gjennomgående at
kvinner er betydelig mer utsatt for denne formen for vold enn menn (Mossige,
Ainsaar, & Svedin, 2007; Mossige & Huang, 2010; Pape & Stefansen, 2004;
Schei, Haaland, & Clausen, 2005). Samtidig vet vi at også menn rammes, og
at denne formen for vold oppleves som svært vanskelig å snakke om for menn
(Andersen, 2012; Svendby, 2011). En forklaring som er trukket fram, er nettopp konstruksjonen av seksuell vold som et kvinnelig fenomen. Menns motstand mot den offerposisjonen det å erkjenne overgrep innebærer, er også et
moment her. Et tema som har fått lite oppmerksomhet i norsk sammenheng
er imidlertid hvordan ulike grupper menn forholder seg til både egne og andre
menns offererfaringer.
Andre viktige temaer for sosiologisk forskning om seksuell vold, og som
ikke er representert her, er blant annet seksuell vold mot særlig sårbare grupper,
for eksempel kvinner i prostitusjon og tunge rusmiljøer og personer med ulike
former for funksjonsnedsettelser, seksuell vold i krig og konfliktområder, rettsapparatets behandling av seksuell vold og hjelpetiltak for ofre og utøvere av
seksuell vold. På flere av disse områdene foregår det imidlertid viktig forskning
ved norske forskningsinstitusjoner.
Selv om det foregår forskning om seksuell vold i norsk sammenheng, er
forskningsfeltet lite institusjonalisert. Det finnes ingen egne forskningsmiljøer,
og forskningen er først og fremst knyttet til enkeltpersoner. Begge deler kan
henge sammen med mangelen på større satsinger på forskning om seksuell
vold fra myndighetenes side. Velferdsprogrammet i Norges forskningsråd finansierte flere viktige studier på 1990-tallet. Nå er finansieringen av velferdsforskningen en del VAM-programmet, og i Programplan 2013–2018 er ikke
vold, heller ikke seksuell vold, nevnt med et eneste ord. Det siste er påfallende
sett i sammenheng med den seksuelle voldens skadepotensial for de som
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rammes og den voldsomme oppmerksomheten seksuell vold får i offentligheten.
Vi benytter denne anledningen til å oppfordre myndighetene til å styrke
forskningen om seksuell vold. Vi er opptatt av at det etableres en god kunnskapsbase både om samfunnsmessige og individuelle grunner til seksuell vold,
håndteringen av seksuell vold i retten, i politikken og i media, samt de konsekvenser volden har for ulike grupper av ofre. Ikke minst ønsker vi studier
hvor seksuell vold settes inn i en større samfunnsmessig kontekst, der klasse,
etnisitet, og marginalisering trekkes inn, ikke bare kjønn.
Vi vet også svært lite om utviklingen i forekomst – både i befolkningen
generelt og i særlig sårbare grupper: Er den seksuelle volden blitt mer eller
mindre utbredt? Har den samme karakter som før? Er fordelingen mellom
”nære” og ”fjerne” utøvere den samme som før, og rammer den like sosialt
skjevt som før? Å få fram slike oversiktsbilder krever at det gjennomføres
gjentatte studier av det samme utsnittet av befolkningen, med samme metode
og måleinstrumenter. Uten slike studier er vi henvist til å spekulere.
Den avgåtte regjeringen Stoltenberg annonserte et eget forskningsprogram
om vold i nære relasjoner (Meld.St. nr. 15 (2012–2013); Justis- og beredskapsdepartementet 2013). Det er en god idé. Seksuell vold skjer imidlertid på tvers
av relasjoner, noe en eventuell framtidig forskningssatsing bør gjenspeile.
I tillegg til artikler inneholder temanummeret i alt sju bokanmeldelser.
Anne Bitsch og Anja Emilie Kruses bok Bak lukkede dører, er vurdert både av
Karin Widerberg og Marie Bruvik Heinskou, som representerer to ulike
generasjoner av kjønnsforskere og som begge er spesielt interessert i den rettslige håndteringen av seksuell vold.
Preben Z. Møllers bok Kampen om voldtekt, er anmeldt av Lucas Gottzén,
mens Carolina Överliens bok Vold i hjemmet. Barns strategier er anmeldt av
Anne Solberg. I tillegg har Helene Aarseth anmeldt Linn Stalsbergs bok Er jeg
fri nå? Tidsklemme i verdens beste land, Knut Oftung har anmeldt antologien
Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten, redigert av Berit Brandth og Elin
Kvande og Mats Trondman har anmeldt Håkon Larsens bok Den nye
kultursosiologien.
God lesing!
May-Len Skilbrei, Ingrid Smette og Kari Stefansen
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