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Artiklen handler om, hvordan kvinder udtrykker deres voldserfaringer. Formålet er at belyse, om og under hvilke omstændigheder kvinder taler om seksuel vold i voldelige parforhold, de har forladt. Hvorfor er nogle kvinder mere
talende, mens andre er tavse, og hvordan kan et udsagn om seksuel vold som
”en del af det hele” give mening? Artiklen konkluderer, at det for nogle kvinders vedkommende ikke er hverken nødvendigt eller relevant at udskille den
seksuelle vold fra volden generelt, fordi voldsformerne erfares under ét som
en slags ’samlepakke’. Artiklen er baseret på empiri i form af 20 danske kvinder, der som led i et forskningsprojekt er blevet bedt om at fortælle deres
voldshistorie. Analysen af det interviewbaserede materiale hjælpes på vej af
begrebet ’voldens kontinuum’ og mere generelt af feministisk inspireret voldsforskning.

Nøgleord: vold mod kvinder, voldtægt, seksuel vold, voldens kontinuum

Indledning
Formålet med artiklen er at belyse, om og under hvilke omstændigheder kvinder taler om seksuel vold i voldelige parforhold, de har forladt. Hvorfor er
nogle kvinder mere talende, mens andre er tavse, og hvordan kan et udsagn
om seksuel vold som ”en del af det hele” give mening? Artiklen belyser, hvordan kvinder udtrykker deres voldserfaringer. Artiklen er baseret på interview
med 20 danske kvinder, der er blevet bedt om at fortælle deres voldshistorie.
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Som det vil fremgå, skelner kvinderne ikke nødvendigvis mellem seksuel vold
og vold i almindelighed. Seksuel vold opfattes undertiden som ”en del af det
hele”, som to af kvinderne udtrykte det uafhængigt af hinanden, og det er
måske blandt andet derfor, at de ikke ser nogen grund til at fremhæve eller
udskille denne vold som noget særligt.
At den seksuelle vold undertiden kan udtrykkes som blot ”en del af det
hele” er tankevækkende i betragtning af, hvordan voldtægt typisk beskrives af
fagfolk. I forordet til en dansk undersøgelse af politianmeldte voldtægter i
perioden 2000 til 2002 siges det: ”Voldtægt er et af de mest alvorlige overgreb,
et menneske kan foretage sig over for et andet menneske” (Madsen et al. 2009:
3). I en norsk fagbog om vold siges det: ”Den seksuelle volden er kanskje den
mest psykologisk nedbrytende voldsform fordi den rammer vår mest private
og sårbare side […]” (Isdal 2010: 46). Og i introduktionskapitlet til en engelsk
antologi om voldtægt omtales voldtægt som en unik forbrydelse, fordi den i
modsætning til andre former for overgreb overskrider personlige, intime og
psykologiske grænser – hvad der i menneskerettighedsterminologi kaldes menneskelig værdighed og kropslig integritet, og i feministisk og kritisk teori kaldes
seksuel autonomi og seksuel suverænitet (Horvath & Brown 2009: 3).
Der kan således være forskel på, hvordan henholdsvis kvinder, der har været
udsat for vold, og forskere og praktikere taler om vold. Forskere og praktikere
taler fx typisk om forskellige voldsformer. Disse kommer blandt andet til udtryk
i FNs brede definition af vold mod kvinder, der omfatter fysiske, seksuelle, psykiske og økonomiske skader,1 og som undertiden har givet anledning til tilsvarende operationelle opdelinger i voldslitteraturen (fx Isdal 2010, kap. 3). Mens
den brede definition er udtryk for et ønske om at medtage og dække kvinders
forskellige erfaringer, og seksuel vold typisk også kort omtales i faglitteratur om
interpersonel vold, er der en tendens til en opsplitning af voldsforskningen.
Voldtægt og seksuelle overgreb udgør således et specialiseret forskningsfelt, som
ofte er adskilt fra det bredere forskningsfelt ’domestic violence’, som er den
gængse engelske betegnelse for ’vold i hjemmet’ eller ’vold i familien’.2 Der er
også betydelig mindre forskning i voldtægt og seksuelle overgreb i Europa end
forskning i vold i hjemmet (Hagemann-White 2001). Voldtægt i ægteskabet er
en særlig problematik, der er underbelyst (Yllö 1999). Og forskere har stillet
spørgsmålet, om voldtægt er en glemt problemstilling i Europa og den europæiske forskning (Kelly & Regan 2001; Regan & Kelly 2003).
Jeg vil lægge ud med en diskussion og afklaring af voldsbegrebet og centrale analytiske begreber som voldens kontinuum og volds- og voldtægtsoffer.
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Derefter vil jeg præsentere mit forskningsprojekt og min empiri med udgangspunkt i de kvinder, der har erfaring med seksuel vold. Jeg skelner mellem de
kvinder, der af sig selv eller på opfordring om at konkretisere omtaler seksuel
vold som led i deres fortælling, og de kvinder, der er tavse om den seksuelle
vold, indtil de bliver spurgt direkte. Jeg vil herunder vise variationen af seksuelle overgreb, kvinderne har været udsat for. Analysen af empirien opsummeres
i et afsluttende afsnit om ægteskabets/parforholdets betydning for, hvordan
seksuelle overgreb defineres. I konklusionen perspektiveres til den omsiggribende ’kønsneutrale ligestillingspolitik’ og dens mulige implikationer for
forståelsen af vold mod kvinder.

Voldsbegrebet
Min voldsforståelse indskriver sig i en kombineret feministisk og antropologisk
tradition, hvor vold mod kvinder ses som et udtryk for kønsulighed, og hvor
køn, magt og kontrol er nøgleord (Hanmer & Maynard 1987; Yllö & Bograd
1990; Hester, Kelly & Radford 1996; Counts, Brown & Campbell 1999;
McKie 2005; Harne & Radford 2010; Merry 2009). Vold mod kvinder er et
globalt problem af betragteligt omfang, og såvel voldsforskningen som nationale omfangsundersøgelser i EU-landene viser, at mænd er de primære voldsudøvere og kvinder de primære voldsofre (Lövkrona 2001; Harne & Radford
2010: 17).3 Man taler af samme grund også om kønsbaseret vold,4 der angiver,
at volden er kønnet og primært rammer kvinder, fordi de er kvinder. Antropologen Sally Engle Merry definerer kønsbaseret vold som vold, hvis betydning afhænger af parternes kønnede identiteter (Merry 2009: 3). Der er således
tale om en fortolkning af vold gennem køn, idet kvinder og mænd i deres forståelse af volden typisk trækker på herskende kønsforestillinger, indbyrdes relationer, ansvar og rettigheder. Merry taler i samme forbindelse om
’entitlements’, som er kulturelt anerkendte privilegier, der fx knytter sig til
den sociale status som ’ægtemand’ i form af autoritet, respekt og rettigheder,
samt forventninger om indfrielse af disse privilegier.
Et af de helt store spørgsmål i voldsforskningen er, hvornår en handling
udlægges og defineres som vold – og af hvem. Ifølge antropologen David Riches indgår der tre parter i enhver potentiel (interpersonel) voldshandling: en
udøver, et offer og et vidne (Riches 1986). Da vold er en betegnelse, der er
negativt ladet, idet vold er illegitim, vil udøveren typisk forsøge at udlægge
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sin handling på anden vis og fx fremstille den som en nødvendig, rimelig og
retfærdig handling i den konkrete situation. En mand kan fx synes, at hans
kone er gået over stregen, og at hun ikke behandler ham med den respekt, der
tilkommer ham (jfr. ovennævnte ’entitlements’). Offeret kan på sin side have
interesse i at udlægge handlingen som vold og få den anerkendt som sådan.
Der er ofte ingen direkte vidner til den vold, kvinder udsættes for i hjemmet,
bortset fra kvindens eller parrets børn, men begrebet kan henvise mere bredt
til konkrete andre i form af familie, venner og naboer, som kan have indflydelse på udlægningen af handlingen/handlingerne. Vidner kan også henvise
til offentligheden i mere bred forstand, og her har det betydning, hvordan der
generelt ses på fænomenet vold mod kvinder. Bagatelliseres og bortforklares
denne vold, eller ses den som et samfundsmæssigt problem, en krænkelse af
kvinders grundlæggende rettigheder? Ifølge Riches er udlægningen af handlingen en omstridt affære, som den mest magtfulde part kan have succes med
at udlægge på sin måde. Umiddelbart kan den mest magtfulde siges at være
udøveren, men hvis klimaet i samfundet er ugunstigt for vold mod kvinder (i
hjemmet og andre steder), er udøverens magt begrænset.
Det sociale klima i den vestlige del af verden har ændret sig markant i
løbet af de sidste 50 års tid. Det var først i 1970erne, at vold mod kvinder i
hjemmet blev omtalt som et problem af samfundsmæssig betydning, hvor det
tidligere var en privat sag, et familieanliggende. Det var også på den tid, at
voldtægt i og uden for ægteskabet kom på dagsordenen. Anledningen var den
internationale kvindebevægelse, der fokuserede på konkrete problemer i kvinders liv og sørgede for at få dem anerkendt som samfundsproblemer (Kelly
1988; Pedersen 2012; Danneskiold-Samsøe et al. 2011: 28ff ). Kvindebevægelsen stod bag etableringen af de første krisecentre og hotlines for voldtægtsofre i begyndelsen af 1970erne. Identifikationen af nye samfundsmæssige
problemer medførte også en forskningsinteresse i vold mod kvinder, herunder
voldtægt og seksuelle overgreb, der etablerede sig som et egentligt forskningsfelt, som siden har vokset sig stort og i dag må siges at være underinddelt i
flere specialiserede forskningsfelter. Underinddelingen er dels baseret på emne
eller genstand for forskningen, dels i nogen grad på forskernes faglige baggrund, selv om flere arbejder tværfagligt. I forskningen skelnes fx typisk mellem forskellige voldsformer på baggrund af, hvem der udsættes for volden,
eller i hvilken relation den finder sted. Vi taler fx om vold mod børn, kærestevold, vold mod kvinder, stalking, separationsvold, vold i samkønnede relationer, vold mod handicappede, vold mod ældre og æresrelateret vold. Og vi taler
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om incest, seksuelle overgreb og voldtægt, som tilsvarende kan relateres til
henholdsvis (pige)børn, kvinder, mænd, herunder også personer med handicap
og med forskellig etnicitet og kulturel baggrund. Samtidig er det en kendsgerning, at der er en snæver sammenhæng mellem vold mod børn og vold
mod kvinder, idet voldsramte kvinders børn ikke går fri af volden (Bowker et
al. 1990; Eriksson & Hester 2001; Eriksson 2007; Hester et al. 2007). Og
kærestevold, der typisk dækker over vold mod (unge) kvinder (jf. Bo 2013:
18), er sandsynligvis opstået som særlig og navngivet voldsform som led i det
voldsforebyggende arbejde, hvor strategien er at sætte ind så tidligt som muligt.
Kvinder kan også risikere at blive udsat for både stalking og separationsvold
(Ekbrand 2006) samt seksuelle overgreb og voldtægt i og uden for ægteskabet
eller parforholdet. Forbindelsen mellem vold i hjemmet og seksuel vold er på
sin vis velkendt og dokumenteret i forskningen (se fx Campbell & Soeken
1999), men glemmes og overses alt for ofte i dag.

Voldens kontinuum
Det er mit indtryk, at begrebet ’voldens kontinuum’ kan bidrage til en forståelse af artiklens problemstilling. Begrebet udspringer af sociologen Liz Kellys
empirisk baserede arbejder om engelske kvinders voldserfaringer (Kelly 1987,
1988, 1990). Med begrebet ønsker hun at imødegå tendensen til analytisk at
adskille voldsformer, der er forbundet, og tilsvarende adskille erfaringer, der
hører sammen. Begrebet kan fx gøre det muligt at fastholde forbindelsen mellem voldtægt, seksuelle overgreb og vold mod kvinder i familien samt vold
mod børn, og det kan bidrage til at se og forstå den enkelte kvindes erfaringer
med vold som forbundne og akkumulerede erfaringer over tid (Kelly & Radford 1998: 56–57). Ved at have blik for den akkumulerede voldserfaring kan
man også blive bedre i stand til at forstå konsekvenserne af vold i konkrete
tilfælde. At forskere specialiserer sig er både en praktisk nødvendighed og en
kendsgerning, og det er ikke et problem i sig selv. Men det er vigtigt at være
opmærksom på, at de skel, vi opererer med, er af analytisk karakter, og at de
ikke nødvendigvis modsvarer kvindernes erfaring (Kelly & Radford 1998: 56).
Ifølge Kelly (1987: 50) er der flere voldsforskere, der har gjort brug af begrebet kontinuum, men typisk kun på et beskrivende plan og uden at udfolde
begrebets analytiske potentiale. Begrebet sætter fokus på den kendsgerning,
at vold er til stede i de fleste kvinders liv, mens der er forskel på, hvilken form
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den tager, hvordan kvinderne definerer forskellige ’tilfælde’ (dvs. potentielt
voldelige begivenheder), og hvilken indvirkning volden har på kvinderne,
mens den finder sted og over tid. Begrebet går ikke på graden af alvor, for det
er problematisk at rangordne volden (Kelly 1987: 49), og hvordan kan man
afgøre, hvad der er værst at blive udsat for, og hvem skal foretage en sådan afgørelse? Kvinder reagerer forskelligt på vold og forskellige voldsformer.
Kelly foreslår selv to måder at gå til begrebet kontinuum. For det første
kan det bruges, når man forsker i og diskuterer vold, da det kan bidrage til at
identificere underliggende fællestræk og dermed bidrage til en erkendelse af,
at forskellige og umiddelbart adskilte elementer, ’tilfælde’ og emner faktisk
hører sammen og på hvilken måde. Kelly peger her på mænds anvendelse af
en lang række mere eller mindre subtile måder at kontrollere kvinder på som
det betydningsfulde underliggende fællestræk. For det andet kan det bruges
på et mere erfaringsnært plan, idet det giver mulighed for at koble de mere
hyppigt forekommende hverdagslige former for sexistiske overgreb til de mindre hyppige former, der er defineret som forbrydelser, og se sammenhængen
mellem disse erfaringer (Kelly 1990: 115). Begrebet kan vise forbindelser mellem typisk og afvigende (mande)adfærd og gøre kvinderne i stand til at placere,
give mening til og sætte navn på deres egne erfaringer fra forskellige tider og
steder: Hvad var det, jeg var udsat for?
Det skal her nævnes, at Kelly benytter ’seksuel vold’ som generel term for
alle former for overgreb, tvang og vold, som kvinder udsættes for af mænd.
Hendes eget interviewmateriale viste nemlig, at det ikke var muligt at foretage
en klar skelnen mellem fysisk og seksuel vold (Kelly 1987: 59, note 1, Kelly
1990: 114–115 ). Andre forskere bruger termen ’seksualiserede overgreb’ (fx
Pedersen 2012) som samlebetegnelse for voldtægt og andre seksuelle overgreb.

Voldsoffer og voldtægtsoffer
Kelly (1987) er i sit tidlige arbejde inde på, at kvinderne, hun har interviewet,
ikke nødvendigvis omtaler og forstår de seksuelle overgreb, de har været udsat
for, som voldtægt, og at nogle af dem først kom til den erkendelse under interviewet. Det samme gælder voldsramte kvinder i almindelighed, idet det ofte
tager tid at se og erkende, at det er vold, man er udsat for, og nogle kvinder
kommer først til den indsigt, når de fx er flyttet på krisecenter og/eller har talt
deres erfaringer igennem med andre. Psykologen Nicola Gavey rejser spørgs-
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målene, hvorfor så mange kvinder med erfaringer, der er i overensstemmelse
med en strafferetlig (på dansk: straffelovens) definition af voldtægt, undlader
at kalde sig voldtægtsofre, og hvordan forskningen skal forholde sig til disse
kvinders afvisning af at kalde det voldtægt (Gavey 1999: 67; se også Stefansen
& Smette 2006). Og hun svarer, at såfremt vi ser det som vores rolle at give
kvinderne stemme, så er det ikke legitimt at lægge dem ord i munden. Set i
dette perspektiv skal vi altså ikke bruge betegnelsen voldtægt om kvindernes
erfaringer, hvis kvinderne selv ser anderledes på det. Gavey giver imidlertid
udtryk for, at (feministisk) forskning handler om andet og mere end at give
stemme til kvinder og at beskrive og formidle kvinders erfaringer. Forskning
handler også om at kunne levere kritiske analyser, der kan bidrage til en forståelse af, hvordan kvinders erfaringer er formet af magtrelationer i deres sociale liv. En oplagt løsning på det skitserede problem synes at være at beskrive
kvindernes erfaringer med deres egne ord og begreber, men samtidig gøre mere
i form af en kritisk analyse, der forholder sig til virkelighedens kompleksitet.
Gavey diskuterer også, om det nødvendigvis er i kvindernes interesse at
blive omtalt som ofre for voldtægt. Det omdiskuterede begreb offer er blandt
andet blevet kritiseret for at bidrage til en stempling af kvinder som passive
og magtesløse (se fx Lamb 1999; Pedersen 2012: 90–91). Jeg anvender imidlertid begrebet (volds)offer – i forlængelse af Riches’ udøver/offer/vidne-triade
og med inspiration fra blandt andet Merry (2003) – i den forstand, at den
voldsramte kvinde har været udsat for en krænkelse af sine (menneske)rettigheder. Hun er således legitimt offer i betydningen krænket retssubjekt, hvilket
kan styrke hendes bevidsthed om, at hun ikke har gjort noget galt, at hun ikke
er medansvarlig for volden. At blive anerkendt som offer for en voldsudøvers
eller gerningsmands handling(er) er ikke i modstrid med handlekraft, idet det
er noget ganske andet end at påtage sig en offeridentitet. Et andet bidrag til
diskussionen søger at vise, at betegnelserne offer og overlever ikke er modsætninger, men faktisk forudsætter hinanden (Kelly, Burton & Regan 1996). Hvis
kvinden ikke har haft erfaring som voldsoffer, vil hun nemlig ikke kunne se
og betegne sig selv som overlever. Det er samtidig forskelligt, hvad kvinder
opfatter som frigørende og støttende. Nogle vil finde betegnelsen overlever
lovlig dramatisk, selv om de har været udsat for livstruende vold. Antropologen
Cathy Winkler (1995), der foretager en selvbiografisk etnografisk beskrivelse
og analyse af et voldtægtsoverfald foretaget af en ukendt gerningsmand, der
bryder ind i hendes hjem, kalder voldtægt for ’socialt mord’ og afviser udtrykket ’din voldtægt’ ud fra den betragtning, at det er mandens voldtægt, hans
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handling. Hun betegner sig selv og andre med samme erfaring som offer/overlever.

Forskningsprojektet, metode og materiale
Min empiri stammer fra forskningsprojektet Voldsfortællinger og voldsforståelser,
som blev udført i 2012.5 Projektets formål var at identificere og analysere ligheder og forskelle i måden, hvorpå kvinder fortæller om og forstår den vold,
de har været udsat for. Udgangspunktet var en antagelse om, at den skandinaviske ligestillingsideologi bevirker, at nordiske kvinder har svært ved at se
sig selv som ofre (Lundgren et al. 2001; Holmberg & Enander 2004; Enander
2008), og at de måske af samme grund er tilbøjelige til at psykologisere volden
og påtage sig et medansvar. Seksualiseret vold og begrebet voldens kontinuum,
der er fokus for denne artikel, havde ikke nogen fremtrædende plads i det
oprindelige projekt, men kan alligevel siges at ligge i forlængelse af projektets
brede formål, nemlig at få indsigt i kvinders voldserfaringer.
Projektet var baseret på interview med 20 kvinder, der blev bedt om at
fortælle deres voldshistorie med egne ord og i eget tempo. Kvinderne var i alderen 21–66 og etnisk danske på nær en enkelt, der er født i et naboland, men
har boet i Danmark en stor del af sit liv. Halvdelen af kvinderne blev rekrutteret via 5 krisecentre, der har bidraget til projektet;6 den anden halvdel blev
rekrutteret via privat netværk. Rekrutteringsgrundlaget var, at kvinderne skulle
være over 18 år og have været udsat for vold fra en partner. Interviewene foregik efter kvindens valg på krisecentret, i kvindens eget hjem, hos mig eller i et
enkelt tilfælde et mere neutralt sted som et beboerhus. For nogle af kvinderne
var volden tæt på, og de boede stadig på krisecenter eller var flyttet ud i egen
bolig for nylig, mens volden for andre af de interviewede kvinder lå langt tilbage i tid. Cirka to tredjedele af kvinderne havde været på krisecenter på et
eller andet tidspunkt i deres liv. Samtlige kvinder var ude af forholdet til den
mand – eller de mænd – der havde udøvet vold, men manden indgik i flere
tilfælde stadig i kvindernes liv, såfremt de havde børn sammen (Kronborg et
al. 2011) To af kvinderne berettede om to voldelige mænd i deres liv, hvilket
giver i alt 22 mænd. Mændene var overvejende etnisk danske (n=14); resten
havde rødder i eller var født i Mellemøsten (n=4) og andre dele af verden
(n=4). Som følge af aldersvariationen på interviewtidspunktet lever kvinderne
meget forskellige liv med børn (n=15) og uden (n=5).
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Inden selve interviewet var kvinderne blevet briefet om projektet. De
vidste således, at jeg ville havde dem til at fortælle deres voldshistorie, og dermed var der også på forhånd etableret en fælles forståelse af, at det var vold,
de havde været udsat for, såfremt nogen af dem skulle have været i tvivl om
karakteren af deres erfaringer. Kvinderne fortalte typisk deres voldshistorie
kronologisk, og det tog gerne en time til halvanden. Jeg stillede så få spørgsmål
som muligt undervejs for at få adgang til den enkelte kvindes historie, hendes
ord og begreber og for ikke at bryde fortællingen. Efterfølgende stillede jeg
afklarende spørgsmål.
Jeg havde på forhånd den – set i tilbageblik – lidt naive idé, at kvinderne
selv ville fortælle om alle de former for vold, de havde været udsat for, og at
de fx også ville fortælle om seksuelle overgreb, hvis de var en væsentlig del af
erfaringen. Fra et tidligere interviewbaseret forskningsprojekt, jeg foretog i
samarbejde med to kvindelige kolleger, havde vi erfaring med, at der blev talt
om seksuel vold (Danneskiold-Samsøe et al. 2011). Det er imidlertid meget
tænkeligt, at vi ville have fået betydelig mere at vide, hvis vi havde spurgt mere
direkte til seksuelle overgreb. Og det samme gør sig utvivlsomt gældende i
forhold til det aktuelle projekt, hvor jeg ikke altid fik spurgt rutinemæssigt,
før det gik op for mig, hvor vigtigt det var at spørge direkte.
Det kan også tænkes, at kvinder er særlig tilbageholdende med oplysninger
om seksuel vold, hvis de interviewes af en mand. I det tidligere projekt har
jeg imidlertid foretaget interview med kvinder på linje med mine to kvindelige
kolleger, og vores interview adskilte sig ikke med hensyn til oplysninger om
seksuel vold og detaljeringsgrad. Generelt blev hverken den fysiske vold eller
den seksuelle udpenslet i detaljer af kvinderne selv.

Præsentation og analyse af materialet
Mindst halvdelen af mine 20 interview fra 2012 rummer oplysninger om seksuelle eller seksualiserede overgreb af forskellig slags, men oplysningerne blev
givet på forskellig vis. Nogle af kvinderne kom selv ind på det i deres fortælling,
mens andre kom ind på det undervejs i fortællingen som følge af min opfordring til at være mere konkret. Atter andre fortalte deres historie uden at henvise
til seksuel vold, og oplysningen faldt først, da jeg på et tidspunkt, hvor vi var
ved at runde interviewet af, spurgte kvinden direkte, om hun havde været udsat
for seksuel vold. Jeg vil i det følgende præsentere 1) kvinderne, der af sig selv

78

BO WAGNER SØRENSEN

eller på opfordring nævnte seksuel vold undervejs i fortællingen, og 2) kvinderne, der først direkte adspurgt svarede, at den var ”en del af det hele”.

Seksuel vold som en del af fortællingen
En af de interviewede kvinder berettede om et forhold, der blev indledt med
et overgreb, der af beskrivelsen at dømme kan betegnes som voldtægt, og den
seksuelle vold var derfor meget vanskelig at komme udenom i hendes historie.
Kvinden betegnede ganske vist ikke selv episoden som voldtægt, men sagde
”og så ender det med, at vi er sammen seksuelt”. Det fremgik imidlertid, at
den pågældende mand, som hun havde mødt et par timer forinden, havde
lokket hende til at ryge hash, og hun blev så kraftigt påvirket, at hun måtte
lægge sig ned. Hun kunne svagt huske, at han tog hendes tøj af og sagde et
par pæne ord, og så var hun væk. Forholdet fortsatte angiveligt mest af alt,
fordi han stalkede hende så ihærdigt, at hun opgav at gøre modstand. Manden
benyttede sig af et særligt trick for at få sin vilje, herunder at tvinge hende til
sex: Han satte sig i bogstavelig forstand på hende og fikserede hende. Det
fremgår af historien, at det først er lang tid efter, at kvinden er flygtet på krisecenter, at hun definerer sine erfaringer som fysisk og psykisk vold (jf. Riches
1986). Det står ikke helt klart i interviewet, om hun betegner det indledende
overgreb som fysisk eller seksuel vold, men hun siger selv generelt om manden,
at han udnyttede hendes sårbarhed. Anden forskning peger på, at kvinder er
mindre tilbøjelige til at betegne et overgreb som voldtægt, såfremt de er påvirket af alkohol eller andre rusmidler og dermed kan antages selv at have bragt
sig i en sårbar position (Stefansen & Smette 2006).
En anden af kvinderne omtalte kort en episode, der endte med såkaldt
forsoningssex, hvis karakter af frivillighed kan diskuteres, og den slags erfaringer er givetvis udbredt (jf. Basile 1999). Nogle af kvinderne omtalte også
situationer, hvor manden havde været tæt på at voldtage dem. Typisk drejede
det sig om forhold, der var ved at blive afsluttet, hvor der erfaringsmæssigt
ofte sker en optrapning af volden (Ekbrand 2006). Endelig gav et par af kvinderne eksempler på trusler fra mandens side om at lægge nøgenbilleder og
hjemmevideo af eksplicit seksuel karakter ud på nettet. Truslerne fremkom i
forbindelse med, at kvinderne gav udtryk for et ønske om at komme ud af
forholdet, og de synes på én og samme tid at være et forsøg på at tvinge kvinden tilbage og et forsøg på at hævne sig.
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Et par kvinder omtalte de seksuelle overgreb på opfordring. Jeg spurgte fx
en af dem, hvad det var for en fysisk vold, manden havde udsat hende for, og
hun svarede: ”Det startede med, at han bare skubbede til mig … så hårdt, så
jeg faldt […] Så var det slag på skulderen. Han slog aldrig i ansigtet; han slog
kun de steder, der faktisk kunne skjules. Så var det måske i maven eller … Så
begyndte han at tage kvælertag og at rive i mit hår og begyndte at blive dominerende i sine voldshandlinger, og han gik over og var … lavede voldtægt og
… altså sådan nogle ting … fordi han ikke fik sin vilje, så kunne han finde på
at voldtage mig … så det var faktisk det hele på voldsom vis. Meget trusler på
livet, især til sidst”. Jeg spurgte også en anden af kvinderne, hvad hun blev
udsat for, og hun svarede: ”Det var både fysisk og psykisk, fx det seksuelle,
hvis jeg ikke ville have sex med ham, så kunne han finde på at sætte sig oven
på mig og gnide sit skæg [skægstubbene] hårdt mod mit ansigt, mens han
holdt mine arme, og det gjorde enorm ondt […] og så lige pludselig fik man
en flad. Der var episoder … hvis jeg ikke ville være sammen med ham seksuelt,
så kunne han knalde mig sådan en, så jeg fik næseblod”. Og jeg spurgte i
samme forbindelse, om hun undertiden ’gik med’ til tvungen sex, og hun svarede: ”Ja, på grund af frygten ved at sige nej, for man vidste jo godt, hvad
konsekvensen var … og det var jo bare skuespil. Jeg tænkte, åh, lad ham
komme for fanden. Så til sidst fik jeg et had. […] Jeg væmmedes fuldstændig.
Jeg vågnede hver morgen og tænkte, hvornår spørger han om sex igen […]
Og det var som om, jeg skulle sige til mig selv: Gør det nu bare, bare få det
overstået, for så er resten af dagen god. Så har du føjet ham, og så kan det
være, at han ikke er så hidsig. Så jo, jeg følte rigtig meget, at jeg skulle gøre
det, for ellers var der en konsekvens”. Kvinden fortalte også, at hun blev tvunget til at handle med manden, så hvis hun fx ønskede at gå til banko eller
andet for at komme lidt ud af huset, så blev hun afkrævet sex og/eller rengøring
og madlavning som modydelse, og undertiden kunne det ske, at hun alligevel
ikke fik lov til at gå. Manden var meget stor og fysisk stærk, og han havde
både brækket hendes næse og smadret hendes tænder. Hun havde været på
hospitalet flere gange på grund af volden.

Seksuel vold som ”en del af det hele”
Ida er en af de 20 kvinder,7 hvis historie jeg her gengiver i etnografisk nutid,
så tæt på det originale interview som muligt og med brug af hendes ord og
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begreber, men i fortættet form med det overordnede formål at vise, hvad hun
ikke siger noget om, selv om hun umiddelbart synes at fortælle alt. Empirien
bruges altså til at påvise fravær eller tavsheder (jf. Sørensen et al. 2012).
Ida er et par og tredive med to børn under skolealderen. Hun er flyttet i
egen lejlighed efter et krisecenterophold på et lille års tid. Efter samråd med
krisecentret er hun flyttet så langt væk fra eksmanden, som det er muligt i
Danmark. Der er her, interviewet finder sted.
Ida begynder sin fortælling, fra hun mødte sin nordafrikanske eksmand,
som hun nåede at være sammen med i 7 år, på deres fælles arbejdsplads. Det
sidste år, de levede sammen, omtaler hun som ”et helvede”. Hun nævner, at
hun har været udsat for psykisk og fysisk vold, men mest psykisk. Hendes fortælling er en fortælling om en stadig større indsnævring af hendes liv og råderum. Det starter allerede, da hun er gravid med det første barn: ”Han begyndte
at skifte min garderobe ud. Mit tøj var ikke o.k. mere. Jeg måtte ikke gå i
nederdel på arbejde. Skulle i hvert fald have trøjer på, der gik ned over albuen.
Måtte ikke gå på standen. Måtte ikke se veninderne. Måtte ikke gå i biografen
med dem og tage på café, alt det jeg havde gjort før. Måtte ikke gå til ridning.
Det blev sådan mere og mere snævert … men jeg tænkte [dengang]: nå ja, det
er nok også bare, fordi han passer på mig. Det fik han jo overbevist mig om”.
Da Idas far dør, står hun uden nær familie, da hun er enebarn, og hendes
mor er død tidligere. Det fremgår, at manden udnytter situationen til at intensivere kontrollen, og hun føler sig mere og mere begrænset og fastlåst i
deres hus langt ude på landet. Hun vil gerne væk, men ved ikke hvordan. Undervejs i interviewet reflekterer hun over situationen: ”Folk kan ikke forstå
det. De tænker, hun er skudt i roen hende der. Hun har været i det der forhold
i så mange år, og så sidder hun og piber. Hvorfor er hun ikke gået den første
gang, han gav hende en på siden af hovedet? De forstår det ikke. Første gang,
han slog mig, da sagde jeg undskyld”. Første gang, han slog hende, var under
et spil ludo, hvor hun havde sagt idiot, fordi han slog hende hjem. Det var
bare røget ud af munden på hende, og der lå ikke noget i det, men han gav
hende en på hovedet og sagde, at det skulle hun ikke kalde ham. Efterfølgende
sad han og grinede, og hun var dybt forvirret over hans reaktion.
Ida giver et billede af manden som manipulerende og kontrollerende og
som én person ude og en anden derhjemme. Hvis de er ude sammen, er han
meget beleven, og derfor er der ingen, der ved, hvordan det egentlig står til i
familien. Manden har også kontrol over familiens økonomi, og selv om det er
Ida, der tjener de fleste penge, inddrager han hendes hævekort og giver hende
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i stedet kontanter, som hun forventes at redegøre for ved fremvisning af boner.
Selv om religion ikke har været et problem i starten af forholdet, forsøger manden at ”hjernevaske” hende til at konvertere, men uden held. Hun fortæller
også, at ”han kunne flippe helt ud, hvis der ikke var klinisk rent, når han kom
hjem fra arbejde, så jeg måtte afspadsere og tage hjem i frokosten for at vaske
gulve”.
Ida fortæller, at hun indleder et forhold til en anden mand, og hun er selv
inde på, at det måske er et desperat forsøg på en vej ud af det kontrollerede
og isolerede liv, for efter kort tid undlader hun at slette beskeder fra ham på
mobilen, som hendes mand kontrollerer med jævne mellemrum: ”Jeg tror
egentlig, at jeg godt vil opdages dér”. Det fremgår af interviewet, at hun ikke
selv har kræfter og overskud til at komme væk, men at hun har et håb om, at
hendes affære vil sætte gang i noget. At den måske vil betyde, at hendes mand
vil lade hende gå. Da manden ser beskederne, giver det anledning til et større
opgør. De skændes og kommer op at slås, som hun udtrykker det, og det ender
med, at hun står med en kniv i hånden, som han får vristet fra hende, og hun
løber ud ad døren, ud i sneen i næsten ingenting. Og politiet dukker op.
Ida kommer på krisecenter en uges tid, hvor hun ikke får lov til at se børnene for manden, og hun vælger så at tage hjem igen for deres skyld. Samtidig
afkræves hun en undskyldning. Manden intensiverer kontrollen og indespærringen, og set ud fra hans logik kan man sige, at han har fået bekræftet, at der
var en god grund til at kontrollere hende. Hun spærres inde, og han tager nøglen med, når han går på arbejde, og kommer hjem og tjekker hende i frokostpausen. Hun må ikke aflevere og hente børnene. Hun må ikke gå ud af huset.
Han sætter en gps-overvågning i hendes telefon og tjekker den hver morgen,
inden han tager af sted, og igen hver aften. Hun må ikke snakke med nogen
og bliver derfor også sygemeldt fra sit arbejde. Hun får dog lov til at gå til psykolog, for ellers kan hun ikke få sygedagpenge, og det er han interesseret i, da
pengene ellers ikke rækker. Turen til psykologen skal fotodokumenteres og
efterfølgende fremvises, så han ved, at hun går lige ud og hjem. Manden begynder også at vække hende om natten og sige, at hun skal gøre rent eller lave
mad til ham. Andre gange vækker han hende og beordrer hende til at tage
tøjet af og stille sig med hovedet ind mod væggen foran et åbent vindue. Han
kan også finde på at sidde og råbe hende ind i hovedet, at hun ”er en luder og
grim og klam”.
Hun har ikke meget modstandskraft på det tidspunkt, kan ikke overskue
noget, spiser ikke noget, har tabt sig voldsomt og er svundet ind til ingenting.
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Hun bruger al sin energi på at sørge for børnene, som er hendes eneste holdepunkt. Hun siger selv: ”På det tidspunkt er jeg ved at kradse af. Jeg er færdig.
Får ingen næring. Kan ikke komme væk”. Hendes mand siger, at hvis hun
forsøger på noget, mister hun børnene, og hun er tilbøjelig til at tro ham, for
på det tidspunkt ”er jeg skør” (jf. Pedersen 2008: 626). Han truer også med
at bortføre børnene til sit oprindelsesland, og hun mener at have god grund
til at tage truslen alvorligt.
Kontakten til psykologen og krisecentret bliver Idas vej ud af forholdet.
Hun flygter en formiddag sammen med børnene og ender på et krisecenter i
en anden del af landet. Her begynder så tovtrækkeriet om børnene, spørgsmålet om forældremyndighed og samvær, som endnu ikke er afklaret på interviewtidspunktet.
Idas fortælling tager mere end en time, og hun omtaler både psykisk og
fysisk vold, kontrol, indespærring og overvågning, en stadig større indsnævring
af hendes livsrum. Hun beretter også om økonomisk vold uden at bruge begrebet. Hun taler frit om sin bekymring for børnene, som har overvåget knivdramaet og mange andre episoder, og hun taler tilsvarende om sin affære, og
hvordan hun på den måde har forsøgt at fremtvinge en reaktion fra manden.
Seksuel vold har hun imidlertid ikke nævnt. Oplysningen om, at hun undertiden er blevet vækket om natten og beordret til at stå nøgen med ansigtet
vendt mod væggen, kan imidlertid tyde på overgreb med seksuelle undertoner.
Da hun nævner det, spørger jeg faktisk med det samme, om hun ved, hvorfor
han gjorde det, for at få hende til at uddybe. Og hun svarer: ”Jeg ved ikke rigtig. Det er magt jo, men det tænker jeg ikke på det tidspunkt”. Det er vist det
eneste sted i interviewet, Ida taler eksplicit om magt, men stadig taler hun
ikke om seksuel vold.
Da Ida er færdig med at berette sin historie, stiller jeg supplerende spørgsmål. Jeg spørger blandt andet, om hun har været udsat for seksuelle overgreb
og/eller voldtægt, selv om jeg forestiller mig, at hun ville have sagt det, hvis
det var tilfældet, da hun ikke synes at have lagt skjul på noget som helst og
heller ikke forekommer specielt blufærdig. Og hun svarer overraskende og
meget udramatisk: ”Ja, ja, selvfølgelig, det var en del af det hele”. Svaret gør
indtryk på mig. Hvordan skal det forstås? Og hvorfor har hun ikke nævnt den
seksuelle vold i løbet af sin fortælling, når hun havde god mulighed for det?
Er den seksuelle vold ikke så betydningsfuld og traumatisk, som en stor del af
litteraturen om voldtægt peger på? Hvorfor sagde hun ikke noget om det, før
hun blev spurgt direkte? Mit bedste og umiddelbare svar er: Det var ikke nød-
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vendigt. Den seksuelle vold var jo netop ”en del af det hele”, en integreret del
af hendes samlede voldserfaring, en selvfølgelig del af ’pakken’. Og hun regnede muligvis også med, at det ikke var nødvendigt at stave det ud. Samtidig
er det erfaringsmæssigt vanskeligt for voldsramte kvinder i almindelighed at
give en detaljeret beskrivelse af den vold, de udsættes for, herunder også den
seksuelle vold, og det er meget sandsynligt, at det især gælder for kvinder, der
lever rutinemæssigt med volden, og for hvem episoderne flyder sammen. I mit
projekt var det umiddelbart de kvinder, der udefra set havde været udsat for
mindst vold, der kunne beskrive en bestemt voldelig episode i detaljer.
På sin vis burde jeg ikke været blevet overrasket over Idas svar, for cirka et
halvt år tidligere interviewede jeg Gry, hvis historie lignede Idas i den forstand,
at hun også berettede om isolation og fysisk, psykisk og økonomisk vold og
kontrol. Og hun berettede om børnene, der led under det. Hendes ægteskab
var dog af kortere varighed og præget af mere ekstrem fysisk vold, slag og kvælningsforsøg, der stod på flere gange om ugen. Hun var angst hver dag, mens
hun var i ægteskabet, og i mange år efter. Men hun nævnte ikke selv den seksuelle vold. Da jeg spurgte direkte, svarede hun til gengæld klart ja. Og for at
få det uddybet spurgte jeg: ”Vil det sige, at der var tale om voldstægtslignende
…?” Og hun korrigerede, før jeg fik afsluttet sætningen, for ’lignende’ var nok
for vagt: ”Du kan kalde det voldtægt”. Og i forlængelse af den bemærkning
sagde hun, at manden tvang sig til sex, når og hvor det passede ham, om hun
sov eller var vågen.
Det står ikke klart for mig, om kvindens udbrud: ”Du kan kalde det voldtægt” alene gik på, at min formulering var uheldig og for vag, eller om det
også gik på en kritik af begrebet voldtægt i den forstand, at hendes erfaring
ikke kunne rummes i begrebet, fordi det netop ikke er et erfaringsnært begreb,
men snarere erfaringsfjernt, teknisk og juridisk (jf. Geertz 1975; Winkler
1995; Pedersen 2011).8 Under alle omstændigheder stod det klart, at seksuel
vold var en selvfølgelig del af mandens voldsregime. Af samme grund mente
kvinden sandsynligvis ikke, at det var nødvendigt at stave ud.

Voldtægt i ægteskabet/parforholdet
Empirien viser, at mindst halvdelen af de 20 interviewede kvinder har erfaring
med seksuel eller seksualiseret vold, men at der er forskel på, hvordan denne
erfaring kommer til udtryk. Hvor de fleste af kvinderne enten af sig selv eller
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på baggrund af min opfordring til at konkretisere nævner seksuel vold, er der
to af kvinderne, der først bekræfter, at de har været udsat for voldtægt i ægteskabet, da jeg spørger dem direkte. Hvad kan forskellen tænkes at skyldes?
For det første kan nogle seksuelle overgreb være nemmere at tale om end
andre. Både karakteren af volden og kvindernes opfattelse og udlægning af
den have en betydning. Den kvinde, der omtalte en ’voldtægt’, der indledte
hendes forhold til en voldelig mand, omtalte det som (uheldig/problematisk)
sex, fordi det nok er nemmere at leve med. Det spiller også ind, at hendes
voldshistorie er svær at fortælle, hvis hun udelukker ’voldtægten’, for det er
sådan, manden kommer ind i hendes liv. Det er også sandsynligt, at det er
nemmere at tale om et voldtægtsforsøg, dvs. en voldtægt, som blev afværget,
som et par af kvinderne gør, hvilket også er dokumenteret i anden forskning
(Stefansen & Smette 2006). Og det forekommer forholdsvis uskyldigt at tale
om eksmandens trusler om at lægge seksuelt afslørende materiale ud på nettet.
For det andet kan der være forskel på, hvor kvindernes grænse for blufærdighed går. Selv de to kvinder, der omtalte voldtægt under interviewet godt
hjulpet på vej af min opfordring til konkretisering, adskilte sig fra hinanden.
Den første af kvinderne kunne næsten ikke få ordet voldtægt frem og kom i
første omgang til at sige ”lavede voldtægt”, sank en gang og var synligt berørt,
hvorefter hun sagde, at manden kunne finde på at voldtage hende, hvis han
ikke fik sin vilje. For nogle kvinder går den seksuelle vold muligvis så tæt på,
at den næsten ikke kan udtrykkes, og da kun på opfordring og med få ord.
For det tredje er det muligt, at nogle kvinder ikke finder det nødvendigt
at skelne mellem seksuel vold og resten. Af samme grund nævner eller fremhæver de ikke denne voldsform som særlig, men ser den som et integreret
aspekt af volden som sådan, hvilket kommer til udtryk i udsagnet om den
seksuelle vold som ”en del af det hele”.
Disse tre bud på en forklaring er ikke nødvendigvis i modstrid med hinanden. Tilsvarende kan der sættes spørgsmålstegn ved opdelingen af kvinderne på
baggrund af deres grad af eksplicitering af erfaringer med seksuel vold. For når
en af de kvinder, der på opfordring nævner voldtægt, siger: ”[F]ordi han ikke
fik sin vilje, så kunne han finde på at voldtage mig”, og fortsætter: ”[S]å det var
faktisk det hele på voldsom vis”, så ligger hendes sidste udtalelse meget tæt på
de ’tavse kvinders’ udsagn om seksuel vold som ”en del af det hele”. Hvis disse
kvinder har erfaringer, der modsvarer voldens kontinuum, er det forståeligt, hvis
de finder det tilstrækkeligt at definere sig selv som (tidligere) offre for en mands
vold i betydningen legitimt krænkede retssubjekter. Tillige at definere sig som
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voldtægtsoffer synes overflødigt, og det er meget muligt, at kvinderne også opfatter det at blive identificeret som voldtægtsoffer som både begrænset og indsnævrende i forhold til deres samlede voldserfaringer. Samtidig svarede de ’tavse
kvinder’ Ida og Gry ja på spørgsmålet om voldtægt, hvilket modsvarer anden
forskning, der viser, at det i særlig grad er kvinder, hvis mænd har brugt fysisk
vold til at opnå sex, der er tilbøjelige til at betegne deres erfaringer som voldtægt,
og primært efter at de er blevet skilt eller kommet ud af forholdet (Basile 1999:
1051–1052). Mandens brug af fysisk vold synes ret afgørende for, at nogle af
kvinderne begyndte at opfatte og betegne deres samlede erfaringer med kontrol
og manipulation som vold. Det fremgår fx af interviewet med Ida, at den fysiske
vold satte tingene på plads og gjorde hende bevidst om, at det var vold, hun oplevede. Episoderne med fysisk vold står som en slags definerende øjeblikke.
At den seksuelle vold i alle tilfælde fandt sted i parforholdet/ægteskabet
eller det, der udviklede sig til ét, har sandsynligvis også en betydning for, hvordan kvinderne vælger at tale om den. Selv om voldtægt i ægteskabet er omfattet
af den strafferetlige definition af voldtægt, forbinder de fleste mennesker voldtægt med noget, der ligger uden for ægteskabet. I den tidlige danske antologi
Voldtægt – på vej mod en helhedsforståelse skriver forfatterne: ”Endelig skal nævnes myten om, at ’voldtægt er, når en kvinde pludselig bliver overfaldet af en
vildtfremmed mand’. Når kvinder så bliver udsat for voldtægtssituationer, der
afviger fra denne beskrivelse, vil de være længere om at definere dem som voldtægt. Det kan betyde, at de først begynder at gøre modstand på et sent tidspunkt. Det sker, at kvinder først længe efter har indset, at det var voldtægt, de
var udsat for” (Carstensen et al. 1981: 25). Myten er sejlivet. Det afspejles i
den internationale litteratur, der kritisk beskriver den udbredte opfattelse af,
hvad der karakteriserer ’rigtig voldtægt’ (fx Estrich 1987): at offer og gerningsmand ikke kender hinanden i forvejen, at overfaldet/overgrebet finder sted
udendørs, at offeret gør aktiv modstand, og at gerningsmanden tvinger offeret
ved at bruge magt eller trusler om samme (Horvath & Brown 2009: 7).
Seksuelle overgreb, der finder sted i ægteskabet/parforholdet ligger langt
fra myten om rigtig voldtægt og kan endvidere tage mange forskellige former,
som forskere har forsøgt at typologisere. Basile (1999) specificerer fx de mange
måder, hvorpå kvinder ’går med til’ uønsket sex med deres mand, fordi de
føler sig forpligtet, presset, truet eller tvunget. Nogle af de kvinder, jeg interviewede, var lang tid om at svare, når jeg spurgte, om de på noget tidspunkt
i forholdet havde følte sig presset eller tvunget til sex. Jeg fik indtryk af, at de
kørte en film i hovedet med episoder af mere tvetydigt karakter, som de skulle

86

BO WAGNER SØRENSEN

tage stilling til, inden de kunne give et overordnet svar, men jeg blev ikke nærmere involveret i deres overvejelser og fandt det ikke etisk forsvarligt at spørge
videre, da jeg allerede inden interviewet havde sagt, at de kunne undlade at
svare, hvis der var emner, de ikke ønskede at komme nærmere ind på.
At den nævnte myte om rigtig voldtægt er en myte bekræftes af politianmeldelserne og forskningen. Oversigten over politianmeldte voldtægter i Danmark i perioden 2000–2002 viser, at ”knap halvdelen af kvinderne havde haft
et mere langvarigt bekendtskab med gerningsmanden, og for hver ottende
drejede det sig om en nuværende eller tidligere kæreste, partner eller ægtefælle”
(Madsen et al. 2009: 19). Det er muligt, at der er sket et skred i danske kvinders forståelse af voldtægt (jf. Riches’ pointe om vold). I en kriminologisk rapport fra 2006 konkluderes det: ”Talmaterialet for udviklingen i seksualiseret
vold, specielt voldtægt, er spinkelt […] Umiddelbart ser det dog ud til, at udviklingen i voldtægt de senere år har fulgt den […] generelle udvikling i kvinders udsathed for vold: En faldende tendens, der har været ledsaget af en
stigende tilbøjelighed til at se på mænds tvangssamlejer som noget kriminelt
og til at anmelde disse forhold til politiet (Balvig & Kyvsgaard 2006: 3). Det
fremgår dog også af rapporten, at ”Jo tættere relation til gerningsmanden,
desto lavere anmeldelsestilbøjelighed – før som nu” (ibid. 5).
Forskning fra udlandet – politianmeldte voldtægter i London i to måneder
i 2005 – viser tilsvarende, at offeret kendte gerningsmanden i næsten to ud af
tre tilfælde, og at en fjerdedel af kvinderne havde haft eller aktuelt havde et intimt forhold til gerningsmanden (Stanko & Williams 2009: 213). På baggrund
af politianmeldelserne identificerer Stanko og Williams fire kategorier af sårbarhed, som de definerer som øget udsathed for voldtægt og andre seksuelle
overgreb: at kvinden er under 18; at kvinden har en dokumenteret psykisk lidelse; at kvinden har indtaget alkohol eller stoffer umiddelbart inden; og at
kvinden aktuelt eller tidligere har haft et intimt forhold til gerningsmanden
(Stanko & Williams 2009: 214). Nogle af kategorierne er potentielt overlappende. Kun i 13 procent af tilfældene havde ofrene ingen af de nævnte sårbarheder. De sidste tre af disse fire kategorier optræder også i mit materiale.

Konklusion
Artiklen har været drevet af et ønske om at forstå, hvorfor nogle kvinder med
omfattende voldserfaring umiddelbart ikke taler om seksuel vold, og jeg har
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konkluderet, at det set fra deres perspektiv hverken er nødvendigt eller oplagt,
fordi den seksuelle vold for dem blot er ”en del af det hele”. Volden er en form
for ’samlepakke’. Det gælder endvidere, at de interviewede kvinder har været
udsat for (mindst) en voldelig mand og derfor kan identificere sig som offer
for hans vold. Derimod synes de ikke at have brug for yderligere at identificere
sig som voldtægtsoffer, og betegnelsen forekommer sandsynligvis for snæver i
forhold til kvindernes samlede erfaringer. Det er samtidig muligt, at voldtægt
ikke er mere traumatiserende for kvinder end volden i bred forstand, selv om
dele af faglitteraturen om voldtægt fremhæver voldtægt som et overgreb af
ganske særlig odiøs karakter. Kontinuumbegrebet har bidraget til forståelsen
af interviewmaterialet, og det bidrager til at fastholde et fokus på volden som
kønnet og fastholde den tætte forbindelse mellem vold i hjemmet og seksuel
vold. At seksuel vold er ”en del af det hele” for nogle kvinder – og ud fra materialet at dømme især for de kvinder, der har været udsat for systematisk og
længerevarende vold – betyder ikke, at det forholder sig sådan for alle kvinder,
der er udsat for vold. Nogle af de interviewede kvinder har således givet klart
udtryk for, at de ikke har erfaring med seksuel vold. De kvinder, der helt af
sig selv er kommet ind på emnet seksuel eller seksualiseret vold, fortæller overvejende om enten trusler om voldtægt i forbindelse med opløsning af forholdet
eller trusler om seksualiserede overgreb i form af at blive upassende eksponeret
på sociale medier.
Den kønsneutrale tilgang til vold, der vinder indpas i politik, institutioner
og forskning i Skandinavien og det øvrige Europa i disse år (McKie & Hearn
2004; Regeringen 2010; Jonassen 2013; Wright & Hearn 2013), fremstilles
gerne som nuanceret og ikke-ideologisk styret i modsætning til en ’gammeldags’ kønspolitisk, feministisk tilgang (Mandag Morgen & TrygFonden 2011;
Stevenson et al. 2011: 24; Plauborg & Helweg-Larsen 2012). Jeg har andetsteds beskrevet de mulige implikationer af en ’kønsneutral ligestillingspolitik’
med fokus på partnervold (se Danneskiold-Samsøe et al. 2011: 37–41; Sørensen et al. 2012: 116–120; Sørensen 2013) og skal ikke folde diskussionen
ud her. Jeg vil blot pege på risikoen for at miste indsigt i voldens multiple og
samtidige former – voldens kontinuum – da partnervold i vid udstrækning
forekommer at tænkes isoleret fra seksuelle overgreb og voldtægt og dermed
isoleret fra den mulige erotisering af magt og kontrol, som er omtalt i litteraturen (se fx Skjørten 1988; Lundgren 1990, 1993; Moore 1994).
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Noter
1. Declaration on the Elimination of Violence against Women, 1993, United Nations,
A/RES/48/104.
2. På dansk er der tale om to udtryk for det samme.
3. De danske omfangsundersøgelser bekræfter, at vold typisk udøves af mænd. Det fremgår
af omfangsundersøgelsen af vold mod mænd, at ”partnervold mod mænd, defineret som
vold udøvet af en person, der har haft bofællesskab med voldsofret, overvejende begås af
mænd og relativt sjældnere af kvinder” (Helweg-Larsen & Frederiksen 2008: 25–26). Se
også den seneste danske omfangsundersøgelse af partnervold (Helweg-Larsen 2012). En
efterfølgende undersøgelse af partnervold mod mænd er interessant ved udelukkende at
hæfte sig ved den ’voldsudsatte’, mens den ikke siger noget overordnet klart om voldsudøver, om det er en kvinde eller mand (Plauborg & Helweg-Larsen 2012). Da de danske
omfangsundersøgelser er baseret på diverse datakilder, burde de indfange alle voldsformer.
Sociologen Michael P. Johnson (1995) skelner mellem to former for vold mod kvinder:
’patriarchal terrorism’ karakteriseret ved udpræget kønsasymmetri og ’common couple violence’ karakteriseret ved kønssymmetri. De to former er historisk set overvejende blevet
studeret fra henholdsvis et feministisk perspektiv og et vold i familien-perspektiv. Forholdet
mellem de to ’lejre’ har været præget af mistillid, for hvordan kunne man nå frem til så
forskellige resultater? Johnson argumenterer for, at begge former er reelt eksisterende, og
at de to ’lejre’ har anvendt forskellige datakilder.
4. På engelsk gender-based violence eller blot gender violence.
5. Projektets fulde titel er “Voldsfortællinger og voldsforståelser: Et komparativt antropologisk
studie af voldsramte etnisk danske kvinder og kvinder med etnisk minoritetsbaggrund”
(11-105937). Det var finansieret af Det Frie Forskningsråd / Samfund og Erhverv, og bevillingen blev administreret af LOKK, Landsorganisation af kvindekrisecentre. Denne artikel er et led i afrapporteringen af projektet.
6. De fem krisecentre er: Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Kvindehjemmet, Krisecentret
Røntofte, Danner og Holstebro Krisecenter.
7. Ida er et pseudonym. Det samme gælder Gry, som nævnes senere.
8. Germaine Greer (2006) argumenterer for, at voldtægt er defineret af mænd og baseret på
patriarkalske principper. Hun mener derfor, at kvinder er bedst tjent med, at voldtægtsparagraffen udgår og i stedet omdefineres til voldeligt overfald. Argumentet er radikalt, men
det er en kendsgerning, at få anmeldte voldtægter ender med, at en gerningsmand dømmes
for forbrydelsen (se fx Horvath & Brown 2009). For Danmarks vedkommende bliver cirka
halvdelen (500) af de omkring 1.000 tilfælde af voldtægt, som kvinder oplever sig udsat
for i løbet af et år, anmeldt til politiet. Der er sket sigtelse i omkring 60 pct. af de anmeldte
forhold (300), og omkring 100 sager er endt med, at den tiltalte er idømt en frihedsstraf
for voldtægt (Balvig & Kyvsgaard 2006: 5).
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Summary
This article focuses on how women express their experiences of violence. The
purpose is to examine if and under what circumstances women talk about sexual violence in violent relationships they have left. Why are some women more
expressive while others are silent, and how can a statement about sexual violence being ”part of it all” make sense? The article concludes that for some
women it is neither necessary nor relevant to separate sexual violence from
violence in general because the women experience the different forms of violence at once as a kind of ‘package’. The article is based on empirical data consisting of interviews with 20 Danish women who have agreed to tell their
stories of violence. The analysis of the material is assisted by the concept of
’the continuum of violence’ and feminist research on violence in general.
Keywords: violence against women (VAW), domestic violence, sexual violence,
rape, continuum of violence

